Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

NOTA INFORMATIVA REFERENT AL CANVI EN LA PRESENTACIÓ ANUAL DE LA
DOCUMENTACIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

D’acord amb allò que s’estableix a la clàusula 13.10 de l’Annex 1.A) prevista en la convocatòria
corresponent del Programa de suport a l’acolliment residencial per a gent gran d’entitats
col·laboradores, aquestes han de presentar anualment a la Subdirecció General de Gestió de
Recursos del ICASS la documentació següent :





Memòria anual de funcionament del centre
Certificat expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament
Certificat expedit per l’Agència Tributària pel que fa al compliment de les obligacions
fiscals i tributàries
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

Amb la voluntat de simplificar, evitar costos innecessaris i guanyar en eficàcia, i tenint en compte
que existeixen mecanismes alternatius per consultar/verificar les dades per part de
l’Administració, que els mecanismes d’accés a la informació dia a dia incorporen noves
plataformes de consulta, i sense que això comporti, en cap cas, una exoneració respecte a
l’obligatorietat de disposar d’aquesta documentació,
S’ INFORMA QUE:
A partir de gener de 2013 i fins que es mantinguin els règims de col·laboració amb cadascunes de
les residències/centres de dia i/o altres establiments, les entitats col·laboradores:
 No hauran de presentar documentalment:
1) la memòria anual de funcionament del centre. Es manté però l’obligació d’elaborar-la i
tenir-la a disposició de l’Administració a partir del segon mes de l’any següent.
2) la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que haurà d’estar al corrent i a
disposició de qualsevol requeriment.
 Hauran de presentar, en substitució de l’acreditació documental dels certificats expedits per
part de l’Agencia Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social:


declaració responsable i d’autorització on es fa constar que compleixen amb tots els
requisits del Programa i pel qual s’autoritza a l’Administració a accedir a les seves
dades a efectes de comprovació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de la
Tresoreria de la Seguretat Social mentre sigui vigent el conveni de col·laboració.
Cal presentar aquesta declaració segons el model oficial, el qual ha d’estar signat i
segellat per l’entitat. (Termini màxim de presentació: 31 de març de 2013)
Lloc de presentació: a la Subdirecció General de Gestió de Recursos de l’ICASS (2a
planta sector A) o a les corresponents seus dels serveis territorials del Departament de
Benestar Social i Família.

Barcelona, gener de 2013

