Resum de la reunió mantinguda el dijous 25 de juliol amb la consellera de
Benestar Social i Família per informar-nos sobre l’evolució de la situació
de pagaments
El dijous 25 de juliol de 2013, la consellera del Departament de Benestar Social
i Família, Neus Munté, va convocar a les organitzacions empresarials del sector
assistencial català a una reunió per tal de donar comptes sobre l’evolució dels
pagaments pendents per part de l’ICASS amb els centres col·laboradors,
concertats i de gestió:
Informació general per a tots els serveis socials:
Els representants de l’Administració expliquen el mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors mitjançant el Ministeri d’hisenda i Administracions
Públiques (execrcici 2013, primera fase).
Aplicabilitat a l’àmbit del Departament de Benestar Social i Família:
Primera fase (pagaments octubre)
-

Concertació ICASS: maig 2012 (abril sociosanitari), més la facturació
pendent fins a maig 2013.

-

Col·laboradors ICASS: juny 2012.

-

Subvencions
2012:
bestretes,
comptabilitzades abans 31/12/2012

més

justificac.

Associatives

Segona fase (pagaments 2014)
-

Gestió delegada ICASS: abril i d’altres pendents 2012, més facturació
pendent fins a maig 2013.

Procediment a seguir pels creditors
1. Consultar les factures incloses en el procediment
Cal fer a través de la plataforma habilitada per l’Agència Estatal d’Administració
Tributaria des del dijous 25 de juliol i és imprescindible disposar del DNI
electrònic o bé del certificat electrònic emès per alguna de les autoritats de
certificació admeses per l’AEAT o per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
En el web de la Generalitat de Catalunya (Consulta de l'estat de pagament dels
documents), mitjançant certificat electrònic d’usuari o DNI electrònic. Només
s’ha de fer un clic al desplegable Altres entitats, seleccionar Pagament de
proveïdors de comunitats autònomes mitjançant FPP i fer un clic al botó Cercar.

Cal tenir en compte que el termini finalitza el 6 de setembre, per tant,
recomanem consultar la web immediatament per tenir tots els tràmits fets
abans d’exhaurir el termini.
2. Acceptació del proveïdor d'acollir-se al procediment
Per Internet, mitjançant el web de l'AEAT. L’acceptació pot ser total o per lots.
Acceptar com a proveïdor acollir-se al procediment
3. Sol·licitud per incloure altres factures
Les persones beneficiàries que considerin que algun dels seus drets de
cobrament no està inclòs en les relacions certificades, sempre que compleixin
els requisits del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de suport als ens locals
amb problemes financers, poden sol·licitar, a partir del 25 de juliol, la inclusió
de l'obligació en la certificació individual que la Generalitat de Catalunya ha de
trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
La sol·licitud de certificació individual implica que la persona beneficiària
accepta que s'acull al procediment.
A aquest efecte, la persona beneficiària pot formalitzar el model de sol·licitud
corresponent fins al 6 de setembre.
Model de sol·licitud del certificat individual de reconeixement de l'existència
d'obligacions pendents de pagament a càrrec de la Generalitat de Catalunya
Aquesta sol·licitud s'ha d'adreçar al departament o entitat contractant, i s'ha de
presentar en els registres administratius oficials dels departaments i entitats de
la Generalitat.
En el període de 10 dies hàbils a partir de la data del registre del model
emplenat, el proveïdor ha de rebre resposta sobre l'acceptació o denegació de
la sol·licitud. En cas contrari, s'ha d'entendre que la sol·licitud ha estat
denegada. A l'efecte del còmput de terminis, el mes d’agost es considera
inhàbil.
El Departament facilitarà telèfons de contacte a disposició dels proveïdors per
tal de donar-los suport, si és necessari.
Igualment, ens informen que les factures que no entrin en el mecanisme
extraordinari de pagaments a proveïdors mitjançant el Ministeri d’Hisenda i
Administracions públiques entraran com a pagament normal del Departament.

Informació específica pel sector de gent gran
Places col·laboradores
Ens informen que no s’han pogut entrar les bestretes ni els nous ingressos al
pla de proveïdors perquè no estan comptabilitzades. Amb tot, ens asseguren
que amb l’alliberament de tresoreria que s’aconseguirà amb el pla de
proveïdors es farà l’esforç per anar regularitzant aquests pagaments.
Un cop més, ens confirmen que miraran de prioritzar els pagaments dels
deutes a aquelles entitats que acreditin greus dificultats de tresoreria motivades
pels endarreriments de l’ICASS.
El Departament s’ha compromès a abordar la viabilitat dels centres
col·laboradors durant el proper mes de setembre, quan es convocarà al sector
per a tractar-ho conjuntament, com també per a debatre sobre el model
d’atenció a persones grans.
PEVS
Confirmen que l’acreditació de places per a rebre persones amb prestació
econòmica vinculada està aturada. Igualment, informen que transitòriament,
durant els mesos d’agost i setembre 2013, s’aturen els PIAS de les PEVS. És a
dir, que no es faran durant aquests mesos, doncs expliquen que amb
pressupostos prorrogats no poden incrementar la despesa.
Tanmateix, també ens informen que aquestes mesures es comunicaran a
través de la web del Departament.
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