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Què permet? 
 
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de 
signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari 
signatari. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
S’estableixen els períodes de justificació següents: 

a. Ajuts periodificats el 2022: Primera justificació voluntària des del moment de la 
concessió i fins al 15 de novembre de 2022. Justificació final: entre el 2 de gener de 
2023 i el 31 de març de 2023. 

b. Ajuts periodificats el 2023: Primera justificació voluntària entre l’1 de gener de 2023 i el 
15 de novembre de 2023. Justificació final: entre el 2 de gener de 2024 i el 31 de març 
de 2024. 

 
Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari I4-006-20 
 
On i com es fa? 
 
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es 
realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT). 
 
Quan es dona resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini 
de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient.. 
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Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica. 
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