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Instruccions tramitació despesa extraordinària COVI D19- CENTRES “CONCERTATS”, I EN 
RÈGIM DE  “GESTIÓ DELEGADA“, que modifica la instru cció de 23/03/2020 
 
D’acord amb la RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures 
excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català 
de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i per poder fer el 
seguiment de les actuacions vinculades l’emergència del coronavirus, la tramitació de la facturació 
s’ha de fer d’acord amb el següent: 
 
Caldrà que es facin factures diferenciades dels serveis prestats en centres concertats, conveniats, 
adaptats, o en centres propis de gestió delegada. 
 
Àmbit gent gran  
 
Serveis d’atenció diürna  
 
Si el servei s’ha tancat hauran de fer la factura per les places finançades, que es pagaran al 100% de 
la tarifa. Els usuaris no hauran de realitzar copagament durant aquest període.  
 
Serveis residencials 
 
Si el centre està funcionant però té places desocupades degut a la situació excepcional, caldrà que 
facin dues factures:  

• Una factura tal i com es fa habitualment per les places ocupades 
• Una altra per les places vacants, que es pagaran al 100% de la tarifa 

 
 
Àmbit persones amb discapacitat i persones amb prob lemàtica social derivada  de malaltia 
mental 
 
Serveis residencials (residència, llar residència, llar amb suport) 
 
Si el servei té places desocupades degut a la situació excepcional, caldrà que facin dues factures:  

• Una factura tal i com es fa habitualment per les places ocupades 
• Una altra per les places vacants, que es pagaran al 100% de la tarifa.  

 

Serveis d’atenció diürna  
 
Si el servei s’ha tancat hauran de fer la factura per les places finançades, que es pagaran al 100% de 
la tarifa. Els usuaris no hauran de realitzar copagament durant aquest període.  
 
 
Atenció precoç 
 
Atès que els CDIAP (serveis concertats) estan actualment tancats per les mesures preventives, però 
mantenen la seva activitat assistencial de manera no presencial (suport a les famílies i usuaris, 
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primeres visites,...) i la tasca d'atenció indirecte en un percentatge més elevat, durant el període de 
tancament facturaran: 
 

� Hores mensuals: màxim 1/12 part del compte anual d’hores concertades 
� Tarifa: 100% 

 
La facturació del mes de març de 2020 s’haurà de fer en dues parts: 

� Una factura com sempre per les hores realitzades 
� Una altra factura per les hores no realitzades, amb el 100% de la tarifa.  

 
 
 
Servei d’autonomia a la pròpia llar 
 
Si el servei s’està realitzant caldrà que facin dues factures:  

• Una factura com sempre per els usuaris atesos 
• Una altra factura per els serveis “vacants” que pagarem al 100% de la tarifa.  

 
 


		2020-03-27T11:09:01+0100
	Mercè Romaní Blancafort - DNI 46111338H (SIG)




