
 
 
 
 
 
 
 
 
Tràmit de la Xarxa de Governs Locals 
 
Us heu descarregat la fitxa de tràmit de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals 
2020-2023: 
 
I4. Programa sectorial. Justificació de despeses. 
 
Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima        31/03/2022 
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https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/fitxaI400.asp#renovables_2030 Pàgina 1 de 2 

 

Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc 
del Programa sectorial Renovables 2030. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa sectorial Renovables 2030. 
 
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per 
delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de l’any en què la Diputació de 
Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació que 
s’estableixi en l’acte de concessió. 
 
El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener i es tanca el 31 de març de l’any següent a 
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord 
amb la periodificació que s’estableixi en l’acte de concessió. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari I4-008-20 
 
On i com es fa? 
 
Cal accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccionar 
l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escollit el de justificació, annexar el 
formulari degudament emplenat, i signar i presentar la documentació. 
 
Quan es dona resposta? 
 
El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència 
de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea 
d’Acció Climàtica. Dades de contacte: Tel. 671 440 627 - melcionfc@diba.cat 
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Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa sectorial Renovables 2030. 
 
Quin és el calendari de gestió de la convocatòria? 
 
Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç. 
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