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Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses en el marc de la Línia de 
suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc de l'esmentada línia. 
 
Quan es pot demanar? 
 
El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 

 Formulari normalitzat S4-001-18, on es fan constar les despeses de l'actuació. 

 Plànol del municipi, preferentment en format SIG, en el que hi figurin, degudament 
grafiats, els camins que han estat objecte de retirada de neu. 

 
On i com es fa? 
 
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu 
als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i 
presenteu el tràmit. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les 
funcions de signatura i presentació de la documentació. 
 
Quan es dóna resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 
30 dies des de l'entrada de la justificació de despeses. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, de la tramitació, el Servei Jurídic Administratiu, ambdós 
adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
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Més informació: 934 022 190, ot.g.infraest@diba.cat 
 
 
Quina és la normativa aplicable? 

Resolució de la concessió d'ajuts econòmics. 

Ampliació del termini de resolució de la concessió d’ajuts econòmics. 

Règim regulador de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018. 
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