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Què permet? 
 
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Els ajuntaments que hagin acceptat els ajuts concedits. 
 
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor o de secretari-interventor, o les persones en 
qui aquests deleguin, poden signar i realitzar el tràmit. 
 
Quan es pot demanar? 
 
Justificació voluntària entre el 2 de gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022. 
 
Justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Justificació de despeses, d’acord amb el model normalitzat P4-008-20. 
 
Justificació tècnica, d’acord amb el model normalitzat Memòria de justificació tècnica. 
 
Justificació de despeses complementària, relació global de despeses executades amb 
modalitat d'execució per encàrrec a un altre ens local. 
 
On i com es fa? 
 
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions (PMT). 
 
Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació de 
despeses, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu el tràmit. 
 
Quan es dona resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectua els 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, sempre i quan 
es justifiqui un import superior al pagament avançat d’acord amb el règim programa. 
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Quin seguiment es pot efectuar? 
 
El centre gestor responsable és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis 
de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”. 
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