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Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc 
del Programa complementari per a la garantia del benestar social. 
 
Qui el pot realitzar? 
 
Els ens locals que hagin rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini de justificació de despeses finalitza el 30 d'abril de 2018.  
 
Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l'1 de gener de 2017 al 31 
de desembre de 2017. 
 
On i com es fa? 
 
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
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, prèvia acreditació d'aquesta circumstància. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
En funció de la línia de suport i la modalitat d'execució dels ajuts, annexar al tràmit un dels 
models normalitzats següents: 
 

 Línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1)  
o P4-013-16: execució per ens destinatari 
o P4-014-16: execució per ens instrumental 
o P4-015-16: execució conjunta 

 Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2)  
o P4-016-16: línia de dinamització econòmica dels petits municipis 
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Quan es dóna resposta? 
 
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat 
el tràmit. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
El centre gestor responsable de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1) 
és la Gerència de Serveis de Benestar Social. 
 
El centre gestor responsable de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits 
municipis (línia 2) és la Direcció de Serveis de Cooperació Local. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
El règim del Programa complementari per a la garantia del benestar social, aprovat per Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2017. 
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