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Benvolgut, 

 

Us comunico l’aprovació del vostre pressupost núm.1118509, de data 16 de març de 2021,  presentat 

a petició nostra per al subministrament de 10.000 bussos de protecció contra agents biològics (dels 

quals 2.500 unitats de talla L, 5.000 de talla XL i 2.500 de talla XXL), per un import total de 50.000 € 

(sense IVA) 

 

 
 Preu unitari: 5 € 

 

 

La contractació s’empara en la declaració d’emergència relativa a les contractacions de serveis, 

subministrament i obres necessàries per a la protecció de la salut pública del Departament de Justícia 

derivades de la situació d’emergència ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (Decret-llei 

6/2020, Acord del Govern de la Generalitat de 12 de març de 2020 (AG 12/3), art. 5 Decret-llei 

7/2020, art.16 Reial decret-llei 7/2020). 

  

Demano per tant que procediu al subministrament del material tan aviat com sigui possible, d’acord 

amb els terminis comentats en la petició d’oferta.  

 

 

Facturació: 

 

 

El Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència 

empresarial, al sector energètic i en matèria tributària, amplia el termini de vigència fins el 30 d’abril 

de 2021 en el marc de la crisi provocada pel COVID-19 i estableix com a mesura fiscal per pal·liar els 

efectes econòmics de la pandèmia el següent:  

  

 “aplicació del tipus del 0 per cent de l’impost sobre el valor afegit als lliuraments de béns, les 

importacions i les adquisicions intracomunitàries de béns a què es refereix l’annex d’aquest Reial 

decret llei els destinataris dels quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre, o centres 

hospitalaris que fins el 31 d’octubre de 2020 va estar regulada en l’article 8 del Reial Decret-llei 

15/2020 de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació 

i en la disposició addicional setena del Reial Decret llei 28/2020 de 22 de setembre”. Aquestes 

operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes. 
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Una vegada efectuat el subministrament, heu d’aportar albarà signat pel receptor dels productes, així 

com pressupost actualitzat amb els preus unitaris i les unitats servides.  Amb aquesta documentació 

es procedirà a tramitar l’expedient de despesa corresponent, a partir del qual us facilitarem el número 

d’expedient per a la posterior emissió de la factura electrònica. 

 

 

 

 

 

 

La directora de Serveis 


		2021-03-23T14:08:24+0100
	Iolanda Maria Aguilar Juncosa - DNI 43425021D (SIG)




