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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 de modernització de polígons del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". 
 
Qui el pot realitzar? 
 
Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
Línia de suport als plans integrals 
 
El període d’execució comprèn de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. 
 
Excepcionalment, s’admetran justificacions de despesa realitzades des de l’1 de gener de 2017 
sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de despesa, 
en els termes de l’article 10.3 del règim del programa. 
 
La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions 
parcials cada sis mesos: 
 

 Primera justificació parcial: entre l’1 i el 31 d’octubre de 2018 

 Segona justificació parcial: entre l’1 i el 30 d’abril de 2019 

 Tercera justificació parcial: entre l’1 i el 31 d’octubre de 2019 

 Justificació final: entre l’1 i el 31 de març de 2020 
 
El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma 
derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen 
amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a 
les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals. 
 
Línia de suport a projectes específics 
 
El període d’execució comprèn de l’1 de gener del 2018 fins al 30 de juny del 2019.  
Excepcionalment, s’admetran justificacions de despeses realitzades des del’1 del gener del 
2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de 
despesa, en els termes de l’article 10.3 del règim del programa. 
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La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions 
parcials cada sis mesos: 
 

 Primera justificació parcial: entre l’1 de setembre i l’1 d’octubre de 2018 

 Segona justificació parcial: entre l’1 de març i l’1 d’abril de 2019 

 Justificació final: entre l’1 i el 30 de setembre de 2019. 
 
El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma 
derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen 
amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a 
les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 
requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se 
al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari 
de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al 
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol 
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes 
als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de 
la convocatòria. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Línia de suport als plans integrals: P4-022-16 
 
Línia de suport a projectes específics: P4-021-16 
 
On i com es fa? 
 
Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions "PMT". 
 
Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant 
nom d'usuari i contrasenya. 
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Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió 
d'usuaris de la vostra entitat. 
 
Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar 
l'estat de tramitació de l'expedient. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor poden signar i 
presentar justificacions de despesa. 
 
Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que 
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació. 
 
Quan es dona resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 
dies des de l'entrada de la documentació. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor 
responsable, que és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’expedient: 
 

 Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a 
la seva revisió per part de la Diputació. 

 Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de 
defectes esmenables. 

 En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat 
defectes esmenables. 

 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
data de 26 d’octubre de 2017. 
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