
C.I.F.: P-0824400-F.   C/ Pau Casals, 26-34   08690 Sta. Coloma de Cervelló    Tels. 93 645 07 00    Fax 93 634 01 95  e-mail:             scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

1/17

AJUNTAMENT DE 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

ORDENANÇA GENERAL
REGULADORA DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

PREÀMBUL

TÍTOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte 
Article 2. Principis orientadors
Article 3. Àmbit d'aplicació i supòsits exclosos
Article 4. Legislació aplicable
Article 5. Transparència en l’activitat subvencional

TÍTOL PRIMER.- LES SUBVENCIONS
Capítol Primer.- Disposicions Generals

Article 6. Concepte
Article 7. Finalitat
Article 8. Característiques de les subvencions
Article 9. Procediment de concessió
Article 10. Òrgans competents
Article 11. Beneficiaris 

Capítol Segon.- Procediment de sol·licitud
Article 12. Consignació anual
Article 13. Convocatòria i bases reguladores
Article 14. Sol·licitants
Article 15. Presentació de documents

Capítol Tercer.- Criteris per a l’assignació de subvencions
Article 16. Criteris d’atorgament de les subvencions i la seva ponderació.
Article 17. Concessió, acceptació i publicació

Capítol Quart.- Obligacions dels Beneficiaris

Article 18. Anualitat de la subvenció
Article 19. Documentació impresa
Article 20. Canvis de destinació
Article 21. Acceptació normativa
Article 22. Obligacions dels beneficiaris
Article 23. Justificació documental
Article 24. Requisits de les factures  
Article 25. Termini de justificació

Capítol cinquè. Del procediment de gestió pressupostària.
Article 26.- Procediment d’aprovació de la despesa i pagament.
Article 27.- Retenció de pagaments.

Capítol Sisè.- Reintegrament de les subvencions
Article 28. Modificació, revocació i responsabilitat
Article 29. Reintegrament de la subvenció.

Capítol setè.- El control financer de les subvencions.

Article 30. Control financer de les subvencions.

Capítol vuitè.- Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.



C.I.F.: P-0824400-F.   C/ Pau Casals, 26-34   08690 Sta. Coloma de Cervelló    Tels. 93 645 07 00    Fax 93 634 01 95  e-mail:             scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

2/17

AJUNTAMENT DE 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Article 31.- Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

TÍTOL SEGON.- ELS AJUTS NO ECONÒMICS

Capítol Únic.- Els ajuts no econòmics
Article 32. Concepte
Article 33. Objecte
Article 34. Beneficiaris
Article 35. Procediment de concessió
Article 36. Òrgans competents per a la concessió

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA



C.I.F.: P-0824400-F.   C/ Pau Casals, 26-34   08690 Sta. Coloma de Cervelló    Tels. 93 645 07 00    Fax 93 634 01 95  e-mail:             scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

3/17

AJUNTAMENT DE 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

ORDENANÇA GENERAL
REGULADORA DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

PREÀMBUL

I.- Dins de les maneres d’actuació de les administracions públiques, les de foment de les activitats 
de la ciutadania, que siguin d’interès públic o complementin o supleixin serveis de competència 
municipal, són de fonamental importància.

Aquesta actuació de foment, en comptes de substituir l’acció lliure d’aquests, coadjuva a què 
l’esmentat camp de l’activitat quedi en el sector privat, amb l’ajuda i la col·laboració de 
l’administració.  Tot això d’acord amb la filosofia orientadora del nostre sistema constitucional, que 
tendeix a promoure la intervenció i l’actuació de les persones privades, incentivant-la i fomentant-
la i suplint-la, únicament en els casos previstos per la llei, quan, per raons del seu contingut o per 
raons d’organització, s’aconsella la intervenció pública en benefici dels interessos generals de la 
ciutadania.

Els instruments per mitjà dels quals es materialitza l’activitat de foment de les administracions 
locals en virtut de la legislació de règim local, tant estatal com autonòmica, estan constituïts 
bàsicament per tres mecanismes fonamentals: la concessió de subvencions i ajuts de contingut 
econòmic, la concessió d’ajuts no avaluables econòmicament i l’acció concertada.

II.- Actualment, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no compta amb  una Ordenança que 
reguli de manera general el conjunt de les subvencions de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ve aprovant anualment bases reguladores “ad hoc” per a determinats àmbits de 
l’actuació municipal.

Tanmateix l’Ajuntament disposa d’un Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter 
social (BOPB 21 de juliol de 2016), vigent actualment,  l’àmbit del  qual quedaria exclòs de la 
present regulació.

Per tant cal fer una nova Ordenança, que tingui caràcter general, pels següents motius:

1. Adequar la regulació de les subvencions a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 

2. Introduir en la regulació de les subvencions d’aquest Ajuntament  les  obligacions 
imposades per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

3. Adaptar la regulació de les subvencions d’aquest Ajuntament a les prescripcions del Reial 
Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de 
Subvencions i la publicitat de les subvencions i demés ajuts públics, així com a les 
prescripcions del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

En conseqüència, per tal de regular de manera general les subvencions que concedeix aquest 
Ajuntament, l’instrument més adequat per garantir la consecució dels principis de necessitat i 
eficàcia no pot ser altre que una Ordenança general. 

III.- L’exercici de la potestat reglamentària compleix també el principi de proporcionalitat, 
perquè l’Ordenança conté la regulació imprescindible per a atendre les necessitats a cobrir amb la 
norma, sense que existeixin altres mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys 
obligacions als destinataris. En efecte, el contingut de l’Ordenança és el següent:
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El Títol Preliminar, que té per objecte establir les normes generals d’aplicació.

El Títol Primer, que té per objecte regular el procediment de concessió de subvencions o ajuts de 
contingut econòmic.

El Títol Segon, que regula la concessió d’ajuts de diferent naturalesa, que no estan constituïts per 
quantitats econòmiques, sinó per béns materials, en permetre l’ús gratuït dels mitjans públics per 
les associacions ciutadanes, complint així la previsió continguda en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sempre que estiguin constituïdes per a la 
defensa dels interessos generals o sectorials del veïnat.

IV.- La iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, 
nacional i de la Unió Europea. D’aquesta forma es garanteix el principi de seguretat jurídica. 

V.- En aplicació del principi de transparència, s’han de complir les prescripcions de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
relatives a les decisions i actuacions de rellevància jurídica. 

VI.- Finalment, cal assenyalar que la present iniciativa normativa no comporta càrregues 
administratives innecessàries o accessòries per a la ciutadania, ni per aquesta Administració, atès 
que només comporta les inherents al règim jurídic de les subvencions, amb la qual cosa es 
compleix el principi d’eficiència.

TÍTOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte 

La present Ordenança té per objecte regular la concessió de subvencions i d’ajuts no econòmics per 
part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 

Article 2. Principis orientadors

La gestió de les subvencions i dels ajuts no econòmics es realitzarà d’acord amb els següents 
principis:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Ajuntament.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Article 3. Àmbit d'aplicació i supòsits exclosos

1. La present Ordenança serà d'aplicació a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

2. La present Ordenança no serà d’aplicació en els següents casos:

a) Ajuts o auxilis per atendre necessitats caràcter social destinats a persones en situació de risc 
d’exclusió social, atesa la seva regulació específica mitjançant el Reglament Municipal de 
Prestacions econòmiques de caràcter social aprovat definitivament el 20/06/2016 i publicat al BOPB 
DE 21/07/2016.
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b) Altres subvencions de capital, que es regeixin per llurs ordenances o reglamentació específica, 
sense perjudici que puguin aplicar aquesta Ordenança amb caràcter supletori en les matèries no 
regulades expressament per llurs ordenances o bases específiques. 

Article 4. Legislació aplicable

1. Per tot allò no previst en la present Ordenança seran d'aplicació els preceptes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin naturalesa bàsica; els preceptes 
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, que tinguin naturalesa bàsica; els preceptes del Reial Decret 
130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Bases de Dades Nacional de Subvencions i la 
publicitat de les subvencions i demés ajuts públics, que tinguin naturalesa bàsica; els preceptes del 
Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i 
ajuts de Catalunya, que siguin d’aplicació als ens locals; i les disposicions reguladores de les 
subvencions contingudes en: 

a) la normativa de la Unió Europea.
b) la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
c) el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.
d) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
e) la normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència, informació pública i bon 
govern.
f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals.
g) L'altra legislació concordant.

2. No obstant això, i en virtut del principi de jerarquia normativa, en cas de modificar-se la 
legislació anteriorment exposada o qualsevol altra que resulti d'aplicació, quedaran derogats tots 
aquells preceptes de la present Ordenança que resultin contraris o incompatibles amb la nova 
legislació.

Article 5. Transparència en l’activitat subvencional

L’Ajuntament en l’exercici de la seva activitat subvencional ha de complir les obligacions imposades 
per la normativa estatal i autonòmica reguladora de la transparència, l’accés a la informació pública 
i el bon govern.

TÍTOL PRIMER.- LES SUBVENCIONS

Capítol Primer.- Disposicions Generals

Article 6 Concepte

S’entén per subvenció, de conformitat amb el que disposa l'article 2.1. de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents 
requisits:
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, 
la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per 
desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent de complir el beneficiari les obligacions 
materials i formals que s’haguessin establert.



C.I.F.: P-0824400-F.   C/ Pau Casals, 26-34   08690 Sta. Coloma de Cervelló    Tels. 93 645 07 00    Fax 93 634 01 95  e-mail:             scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

6/17

AJUNTAMENT DE 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

c) Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Article 7. Finalitat

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló podrà atorgar subvencions econòmiques per mitjà del 
procediment regulat per aquesta Ordenança, en favor de tots aquells serveis o activitats d'índole 
cultural, recreativa, associativa, juvenil, d'educació, de salut, ecològic, de serveis socials, física i/o 
esportiva, o qualsevol altre de naturalesa anàloga que, en l’exercici de la seva activitat de foment, 
considerin d’interès general per al municipi de Santa Coloma de Cervelló.

Article 8. Característiques de les subvencions

1. Les subvencions que es regulen en la present Ordenança tindran les característiques següents:
a) Estaran afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què se’n condicioni l’atorgament.
b) Tindran caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament total o parcial inherent a 
l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió, en el cas d’una 
subvenció pagada totalment o parcial per anticipat.
c) Tindran caràcter voluntari i eventual, llevat que legalment o reglamentàriament es disposi una 
altra cosa.
d) No podran respondre a criteris de mera liberalitat.
e) No podran invocar-se com a precedent.
f) No generaran en favor del beneficiari cap dret a exigir-ne l’augment o la revisió.
g) No podran excedir del 100 per 100 del cost de l'activitat. 
h) Seran revocables o reduïbles d'ofici quan es comprovi que l'activitat subvencionada no ha estat 
realitzada totalment o parcialment, o  quan s'hagin aplicat a una finalitat diferent d'aquella per a la 
qual van ser concedides.
i) No generaran cap dret a l’obtenció d’altres subvencions posteriors, llevat que s’hagin concedit 
amb el caràcter de despeses plurianuals.

2. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló quedarà exempt de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a que 
quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Article 9. Procediment de concessió

1. Les subvencions atorgades per l'Ajuntament es concediran prèvia convocatòria pública i pel 
procediment de concurs.

2. La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). Així mateix, 
un extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB) 
per conducte de la BDNS, un cop s’hagi presentat davant d’aquesta el text de la convocatòria i del 
seu extracte, així com la informació a incloure en la BDNS. 

El text íntegre de la convocatòria es publicarà en el tauler d’edictes de la Corporació, ETAULER, 
prèviament o simultàniament a la publicació de l’extracte en el BOPB. També es donarà difusió de 
la convocatòria pels mitjans de comunicació de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva difusió per 
qualsevol altre mitjà adequat que permeti el seu coneixement per part dels possibles beneficiaris.

3. El procediment es tramitarà en règim de concurrència competitiva. A aquests efectes, s’entén 
per concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es 
realitza comparant les sol·licituds presentades, per tal d’establir-hi una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració prèviament fixats en les corresponents bases reguladores i en la convocatòria, i 
adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dintre del crèdit disponible, aquelles que hagin 
obtingut major valoració en aplicació dels esmentats criteris.
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4. Excepcionalment, tal com faculta l’article 22.1., paràgraf tercer, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sempre que estigui previst en las bases reguladores, es pot 
procedir al prorrateig, entre els beneficiaris de la subvenció, de l’import global màxim destinat a les 
subvencions.

5. En tot cas, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, podran atorgar-se de forma directa, sense necessitat de convocatòria ni de cap 
licitació, totes aquelles subvencions que, complint el règim general de la present Ordenança, es 
trobin en els supòsits següents:

a) Que estiguin previstes nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament.

b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals estigui imposada a l'Administració per una 
norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que les resulti d’aplicació 
d’acord amb la seva pròpia normativa.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin llur 
convocatòria pública.

6. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

Article 10. Òrgans competents

1. Els òrgans competents per a l’ordenació del procediment, convocatòria, termini de presentació 
de sol·licituds i models normalitzats –d’acord amb les bases reguladores de cada subvenció- seran 
l’Alcaldia o Regidoria en que delegui.

2. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Comissió avaluadora que es 
nomenarà a cada convocatòria. Aquesta comissió ha d’estar integrada per: la presidència, que 
correspondrà a un empleat/da públic/a de l’Ajuntament; un mínim de tres vocals designats entre 
els empleats públics de l’Ajuntament i el titular de la Secretaria de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló o funcionari en qui delegui.

3. La concessió de les subvencions correspondrà a la junta de govern local.

Article 11. Beneficiaris 

1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en la present Ordenança i, en 
conseqüència, sol·licitants d'aquestes, les següents persones o entitats:

a) Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi de Santa Coloma 
de Cervelló, que realitzin activitats d'interès municipal i es trobin degudament inscrites en 
el Registre Municipal d’Entitats.

b) Les  persones físiques domiciliades al municipi de Santa Coloma de Cervelló que realitzin 
activitats d'interès municipal.

c) Les entitats i associacions sense ànim de lucre i les persones físiques que, no estant 
domiciliades al municipi de Santa Coloma de Cervelló, realitzin activitats d'interès municipal 
dins o en benefici del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

2. No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en la present Ordenança, ni 
peticionàries, les persones, entitats i associacions relacionades en l’apartat 1 del present article que 
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haguessin signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a 
la mateixa activitat o projecte per als quals es demana subvenció.

3. No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, 
havent transcorregut el termini establert per a la justificació.

4. No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en la present Ordenança, ni 
sol·licitants, les persones, entitats i associacions relacionades en l’apartat 1 del present article que 
no estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 

5. No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en la present Ordenança, ni 
sol·licitants, les persones, entitats i associacions relacionades en l’apartat 1 del present article que 
no estiguin al corrent de les seves obligacions envers la Seguretat Social.

Capítol Segon.- Procediment de sol·licitud

Article 12. Consignació anual

L’Ajuntament consignaran cada any una quantitat anual en el seu pressupost per atendre les 
activitats subvencionables, la qual es distribuirà entre les seves diferents àrees d’actuació. 

Article 13. Convocatòria i Bases Reguladores

1. La iniciació del procediment serà sempre d’ofici, mitjançant una convocatòria aprovada per 
l’òrgan competent, i tindrà necessàriament el següent contingut:

a) Indicació del butlletí oficial en què s’han publicat les bases específiques, excepte en el 
cas que s’aprovin i es publiquin conjuntament amb la convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima que es 
destina a la convocatòria.
c) Termini de presentació de les sol·licituds.
d) Termini de resolució i notificació.
e) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, de l’òrgan 
davant del qual es pot interposar el recurs administratiu corresponent, així com dels òrgans 
jurisdiccionals als quals es pot recórrer.
f) Mitjà de notificació o publicació: tauler d’anuncis o mitjà de comunicació on s’han de fer 
les publicacions successives, d’acord amb la Llei 39/2019 LPAC. 

2. Juntament a la convocatòria, o prèviament, s’han d’aprovar i publicar les bases específiques 
corresponents, que han de contenir com a mínim:

a) Definició de l’objecte de les subvencions.
b) Procediment de concessió.
c) Descripció de les despeses subvencionables, amb indicació del període en què 
s’executarà l’activitat per a la qual es pot sol·licitar la subvenció.
d) Destinataris de la línia de subvencions, amb indicació dels requisits que han de reunir els 
beneficiaris i forma d’acreditar-los.
e) Forma de determinar la quantia de les subvencions: en funció d’un percentatge o una 
quantia fixa.
f) Establiment, amb caràcter potestatiu, dels criteris de graduació dels possibles 
incompliments de les condicions imposades en l’acte administratiu de la concessió de la 
subvenció.
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g) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació.
h) Procediment de presentació de les sol·licituds.
i) Criteris de valoració de les sol·licituds.
j) Designació dels òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió, i determinació de la composició de la Comissió Avaluadora que 
haurà d’examinar i valorar les sol·licituds.
k) Procediment de resolució i notificació.
l) Forma d’acceptació de la subvenció.
m) Determinació de si es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el 
termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del 
període de justificació.
n) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada.
o) Forma de pagament i, si escau, possibilitat d’efectuar bestretes.
p) Possibilitat, o no, de compatibilitzar les subvencions amb altres ingressos que tinguin la 
mateixa finalitat.
q) Possibilitat, o no, de subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat subvencionada.
r) Possibilitat, o no, de reformulació de sol·licituds.
s) Règim de modificació i nul·litat de les subvencions. En cas de subvencions establertes 
mitjançant un percentatge de finançament, la possibilitat de modificació d’aquest 
percentatge ha d’estar explícitament indicada a les bases reguladores.
t) Prohibició de concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones vinculades a l’entitat beneficiària, i regulació dels supòsits permesos, si escau.
u) Verificació i control.
v) Reintegrament de les subvencions.
w) Difusió, publicitat i, si escau, conseqüències del seu incompliment.
x) Règim jurídic.

3. Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el 
termini de vint dies hàbils, mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a l’ETAULER de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i una referència al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Quan hagi transcorregut el 
termini fixat sense que s’hi hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament 
aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què constarà 
el seu caràcter definitiu.

4. La convocatòria es publicarà en la BDNS (regulada pel Reial Decret 130/2019, de 8 de març). 
Així mateix, un extracte de la convocatòria es publicarà en el BOPB per conducte de la BDNS, un 
cop s’hagi presentat davant d’aquesta el text de la convocatòria i del seu extracte, així com la 
informació a incloure en la BDNS. 
El text íntegre de la convocatòria es publicarà, prèviament o simultàniament a la publicació de 
l’extracte en el BOPB, en el tauler d’edictes de la Corporació, ETAULER. 
També es donarà difusió de la convocatòria pels mitjans de comunicació de l’Ajuntament, sense 
perjudici de la seva difusió per qualsevol altre mitjà adequat que permeti el seu coneixement per 
part dels possibles beneficiaris.

Article 14. Sol·licitants

Els sol·licitants hauran de presentar la seva sol·licitud dins el termini fixat en la corresponent 
convocatòria, acompanyada de la documentació següent:

a) Instància individualitzada per a cada activitat, signada pel peticionari o, en el cas de les 
persones jurídiques, pel representant o certificat de persona jurídica correctament validat 
amb facultats suficients per a presentar la sol·licitud, en la qual es farà constar l’activitat o 
el projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
b) En el cas de les persones físiques, DNI, NIE o passaport compulsat.
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c) En el cas d’entitats, certificat expedit pel secretari de l’entitat acreditatiu de l’acord de 
l’òrgan de govern pel qual es decideix la formulació de la sol·licitud, si fos procedent 
d’acord amb els seus estatuts o normativa reguladora de la seva organització i 
funcionament.
d) Descripció detallada de l’activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
e) Pressupost total, desglossat per conceptes, de l’activitat o el projecte per al qual se 
sol·licita la subvenció.
f) Forma i fonts de finançament, amb especificació de cadascuna d’aquestes, de l’activitat o 
el projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
g) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtenir la 
condició de beneficiari de subvencions, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
h) Autorització a l’Ajuntament per demanar els certificats acreditatius de què l’entitat 
sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i envers la Seguretat Social.
i) Declaració responsable acreditativa de les altres subvencions sol·licitades, amb expressa 
menció de les concedides, en relació amb l’activitat subvencionable dins el mateix exercici 
econòmic o, si no n’hi ha, acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap 
subvenció.
j) Declaració responsable de què l’entitat sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions 
administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
k) Les associacions i fundacions que no estiguin inscrites en el Registre municipal d’Entitats 
de Santa Coloma de Cervelló hauran d’acreditar la seva inscripció en el corresponent 
Registre de la Generalitat de Catalunya.
l) Les ONG hauran d’estar inscrites en el registre públic corresponent.

Article 15. Presentació de documents

1. La documentació a què es refereix l'article anterior es presentarà en el registre general de 
l’Ajuntament o en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 
d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Quan la documentació estigui incompleta o sigui defectuosa podrà ser esmenada dins del termini 
de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment formulat a tal efecte  
per part de l'Administració.

Així mateix, si l'Administració ho considera oportú, podrà requerir del sol·licitant una ampliació de 
la documentació.

Si  no són esmenades les deficiències o ampliada la documentació en el termini concedit, s'arxivarà 
la petició sense més tràmit, tenint-se la persona interessada per desistida de la seva petició, prèvia 
notificació de la corresponent resolució en tal sentit.

Capítol Tercer.- Criteris per a l’assignació de subvencions

Article 16. Criteris d’atorgament de les subvencions i la seva ponderació

1. Els criteris per a l’atorgament de les subvencions i la seva ponderació s’establiran en les 
corresponents bases reguladores.

2. En cap cas, no podran atorgar-se subvencions que, amb les ja concedides per altres 
administracions públiques, organismes o ens públics, o entitats o persones privades superin el cost 
de l’activitat subvencionada. 
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Article 17. Concessió, acceptació i publicació

1. Una vegada analitzades les sol·licituds per la comissió avaluadora, es formularà proposta de 
resolució, amb fiscalització prèvia de la intervenció municipal.

2. Potestativament, la Comissió Avaluadora, abans de formular la proposta de resolució indicada en 
l’apartat anterior, podrà efectuar una  proposta d’assignació provisional d’imports d’acord amb el 
que estableixin les bases especifiques i notificar-la a cada sol·licitant. Les persones que hi estiguin 
en desacord tenen un termini de 10 dies hàbils per interposar reclamació, a comptar des de 
l’endemà de la data de recepció de la  notificació d’aquesta proposta de resolució provisional.

3. Realitzats els tràmits anteriors, i dins del termini previst en la convocatòria, l'òrgan competent 
en procedirà a la concessió, notificant a aquest efecte la resolució que s'adopti a l'interessat, que 
s'entendrà que l'accepta si dins del mes següent a la recepció de la comunicació de concessió no 
manifesta res en contra.
Això sense perjudici de la possibilitat que el beneficiari renunciï a la subvenció en els termes 
previstos en la legislació vigent.

4. Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la 
petició.

5. La concessió de subvencions s’ha de comunicar a la BDNS en els termes establerts per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel 
qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i demés 
ajuts públics i les restants normes que les despleguin.

Capítol Quart.- Obligacions dels Beneficiaris

Article 18. Anualitat de la subvenció

1. Les activitats subvencionades hauran de ser realitzades dintre de l'any de la seva concessió, i 
justificades, com a data límit, el 31 de març de l’any següent al del seu atorgament.

2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, en supòsits excepcionals, podrà atorgar-se un termini 
major de realització de l’activitat.

Article 19. Documentació impresa

1. Tota subvenció concedida queda sotmesa a la condició de fer constar en la documentació i en el 
programa imprès de l’activitat el logo de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’expressió 
“amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló” o “amb el suport de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló. Regidoria de [la que s’indiqui en cada convocatòria]” .

2. La documentació i/o programa imprès de l’activitat haurà de ser editada en llengua catalana, 
sense perjudici que pugui ser editada també en altra o altres llengües.

Article 20. Canvis de destinació

No es permetran canvis de destinació de les subvencions concedides, llevat que tinguin per objecte 
la mateixa activitat i així s’autoritzi per l’òrgan competent de forma expressa.

Article 21. Acceptació normativa
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La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació d’aquesta 
Ordenança, així com de les bases i la convocatòria que regulen la seva concessió.

Article 22. Obligacions dels beneficiaris 

Les obligacions dels beneficiaris de les subvencions regulades en la present Ordenança són les 
següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenti la concessió de la subvenció. 
b) Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de 
la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquelles.
d) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la 
Unió Europea o d’organismes internacionals.
Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a 
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Disposar dels llibres de comptabilitat, registres diligenciats i demés documents degudament 
auditats exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, per tal de 
garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i de control per part de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els 
documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.
g) Donar l’adequada difusió de la subvenció obtinguda en tota la publicitat que realitzi per 
qualsevol mitjà de l’activitat, l’actuació o el projecte subvencionat.
h) Procedir al reintegrament de la subvenció rebuda en els supòsits contemplats en la present 
Ordenança.
i) Complir els criteris mediambientals establerts en la corresponent convocatòria. 
j) Complir les obligacions de transparència establertes pel títol II de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la seva normativa de 
desplegament, si es troben en algun dels dos següents supòsits: 
. Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
. Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts 
públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
k) Complir els principis ètics i les regles de conducta de la normativa estatal i autonòmica sobre 
transparència, informació pública i bon govern, en tot allò que sigui aplicable a les persones 
físiques i persones jurídiques subjectes al dret privat.

Article 23. Justificació documental

1. Per percebre les subvencions concedides d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordenança, és 
necessari haver realitzat els projectes o les activitats subvencionats i presentar a l'Ajuntament la 
documentació següent:
a) Instància subscrita per la Presidència de l'entitat o persona peticionària particular dirigida a 
l’Alcaldia de l'Ajuntament, sol·licitant el pagament de la subvenció.
b) Memòria econòmica justificativa que contindrà la següent informació:
1r.) Una memòria detallada de l'activitat realitzada, en la qual s’especificarà el seu cost, amb el 
desglossament de cadascuna de les despeses. 
2n.) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor 
i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s'hagués atorgat d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions 
esdevingudes. 
3r.) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior, i si 
escau, la documentació acreditativa del pagament.
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4t.) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 
5è.) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre 
oficial, en el cas d'adquisició de béns immobles. 
6è.) Acreditació d’haver sol·licitat almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació de 
l’obra, la prestació del servei o l’entrega del bé, quan l’import de la subvenció superi les quanties 
establertes per la legislació de contractes del sector públic per al contracte menor. No s’haurà de 
complir aquesta obligació, quan per llurs especials característiques no existeixi en el mercat 
suficient nombre d’empreses que realitzin les obres, prestin el servei o efectuïn el subministrament, 
o quan la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció.
c) Declaració responsable del beneficiari acreditativa que les factures que es presenten com a 
justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada.
d) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l'activitat o el projecte 
subvencionats.

2. No obstant allò que preveu l’apartat anterior, es poden realitzar pagaments anticipats 
(bestretes) de l’import  parcial o total de la subvenció amb caràcter previ a la seva justificació, com 
a finançament necessari perquè la persona beneficiària pugui dur a terme les actuacions inherents 
a la subvenció.

En aquest supòsit es podran establir garanties a favor dels interessos públics en la convocatòria.

Article 24. Requisits de les factures  

Les factures a què fa referència l’article anterior hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser validades pel tècnic responsable del departament que tramita la subvenció.
b) Ser datades durant el període d’execució de l’activitat o del projecte subvencionat, i si es tracta 
d’una activitat puntual, en la data corresponent a l’esmentada activitat.
c) Ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol·licitud.
d) Contenir totes les dades prescrites pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, o norma que el substitueixi.

Article 25. Termini de justificació

La documentació justificativa de la subvenció s’ha de presentar, com a data límit, el 31 de març de 
l’any següent al de la concessió de la subvenció. Si presentada la documentació es comprovés que 
és incompleta o defectuosa l’Administració concedirà un termini de 10 dies hàbils, a partir de 
l’endemà de la recepció del requeriment d’esmena,  i si transcorregut aquest no s’ha esmenat 
s’arxivarà la documentació perdent el sol·licitant la condició de beneficiari.

Capítol Cinquè. Del procediment de gestió pressupostària

Article 26.- Procediment d’aprovació de la despesa i pagament

1. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la seva concessió directa, haurà 
efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos en l’article 185 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i sempre dintre de l’import dels crèdits autoritzats en els respectius pressupostos 
aprovats.

2. La resolució de concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.

3. La justificació de la subvenció es farà en el termini que fixa aquesta Ordenança.
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La falta de justificació dels diners rebuts suposarà el reintegrament de la subvenció concedida 
d’acord amb el que preveu aquesta Ordenança. Quan es tracti de subvencions en què es fraccioni el 
seu lliurament, s’haurà de justificar necessàriament la quantitat percebuda com a condició 
indispensable per rebre els posteriors terminis.

4. Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se pagaments a compte, 
que podran suposar la realització de pagaments fraccionats en funció de l’execució de les accions 
subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada. Per dur a terme 
aquesta tipologia de pagaments es tindrà en compte el disposat a l’article 34 apartat 5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el seu desenvolupament reglamentari.

Article 27.- Retenció de pagaments

Una vegada acordat l’inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, que s’ha 
d’acordar per resolució motivada, l’òrgan concedent pot acordar, en els termes previstos en l’article 
35 de la Llei General de Subvencions, la suspensió de les ordres de pagament de les quantitats 
pendents d’abonament al beneficiari.

Capítol Sisè.- Reintegrament de les subvencions

Article 28. Modificació, revocació i responsabilitat

1. L'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la 
modificació de la resolució del seu atorgament.

2. L'incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquesta Ordenança o en les 
corresponents bases podrà donar lloc a la revocació de la subvenció, la qual portarà inherent 
l'obligació del beneficiari de retornar a l'Administració les quantitats percebudes a compte 
d'aquesta, la qual cosa serà independent de l'exigència d'altres responsabilitats que procedeixin.

3. Quan com a conseqüència de la modificació o de la revocació de la subvenció, el beneficiari 
n’hagués de retornar, totalment o parcialment, l’import, aquesta devolució es portarà a terme 
d’acord amb el procediment establert pel Reglament General de Recaptació, llevat que 
l'Administració opti per algun altre procediment en l'acord de modificació o revocació que sigui més 
favorable per a l'interessat.

Article 29. Reintegrament de la subvenció

1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament o la data en què el deutor ingressi el reintegrament si és anterior a 
aquesta, apart dels supòsits previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en els següents casos:
a) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat o del projecte que fonamenten la 
concessió de la subvenció.
b) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
c) Haver obtingut altres subvencions o ajuts qualsevulla que sigui la seva procedència, que, sumats 
a la subvenció concedida per l’Ajuntament, ultrapassin el cost de l’activitat o del projecte.

2. Si l’incompliment de l’objectiu, de l’activitat o del projecte que fonamenten la concessió de la 
subvenció fos parcial o la justificació fos insuficient, la quantitat a reintegrar serà proporcional al 
grau de l’incompliment o al percentatge de despeses no justificat.

3. Si l’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, sumat amb 
els imports d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superés el cost de l’activitat, 
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procedirà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat, així com l’exigència de 
l’interès de demora corresponent

4. En tots els supòsits de reintegrament, prèviament o simultàniament, s’haurà d’haver acordat la 
revocació total o parcial de la subvenció.

Capítol Setè.- El control financer de les subvencions

Article 30. Control financer de les subvencions

1. El control financer de les subvencions s’exercirà respecte dels beneficiaris per raó de les 
subvencions de l’Ajuntament, atorgades amb càrrec a qualsevol dels pressupostos que integren el 
pressupost general de l’Ajuntament.

2. El control financer de les subvencions tindrà com a objecte verificar:
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la 
subvenció.
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part dels beneficiaris.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació presentada pels 
beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció.
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades, en els termes establerts en 
les bases de concessió.
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l’administració pels beneficiaris i 
que poguessin afectar al finançament de les activitats subvencionades, a l’adequada i correcta 
obtenció, utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com a la realitat i regularitat de les 
operacions amb aquesta finançades.

3. La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions correspondrà a la 
intervenció general de l’Ajuntament.

4. El control financer de les subvencions podrà consistir en:
a) L’examen dels registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que els 
suporti, dels beneficiaris.
b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades o que poguessin afectar a les 
subvencions concedides.
c) La comprovació d’aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes relacionats o que poguessin 
afectar a les subvencions concedides.
d) La comprovació material de les inversions finançades.
e) Les actuacions concretes de control que s’hagin de realitzar conforme amb el que en cada cas 
estableixi la normativa reguladora de la subvenció, i, en el seu cas, la resolució de concessió.
f) Qualsevol altres comprovacions que resultin necessàries en atenció a les característiques 
especials de les activitats subvencionades.

5. El control financer podrà estendre’s a les persones físiques o jurídiques a les quals es trobin 
associats els beneficiaris, així com a qualsevol altre persona susceptible de presentar un interès en 
la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l’execució dels projectes o en 
l’adopció dels comportaments.

6. A més a més del que s’estableix en aquest precepte, serà d’aplicació tot allò previst en el Títol 
III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les normes que la despleguen, 
així com en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats dels Sector Públic Local.

Capítol Vuitè.- Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions
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Article 31.- Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions

El règim de les infraccions i de les sancions en matèria de les subvencions regulades per la present 
Ordenança es regirà pel que estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i les normes que la despleguen.

TÍTOL SEGON.- ELS AJUTS NO ECONÒMICS

Capítol Únic.- Els ajuts no econòmics

Article 32. Concepte

Tenen la consideració d’ajuts no econòmics els ajuts consistents en l’ús gratuït de mitjans públics 
de propietat de l’Ajuntament sempre que no es produeixi transferència de propietat d’aquells a 
favor dels beneficiaris.

Article 33. Objecte

1. Seran susceptibles d’ús gratuït per part dels particulars, ja siguin persones físiques o jurídiques, 
els mitjans públics que determini l’òrgan competent de l’Ajuntament.

2. El control de la utilització i de la devolució d’aquests mitjans es portarà a terme pel cap del 
servei municipal corresponent als quals estiguin adscrits aquests béns. Aquest control comprendrà, 
tant el bon estat d’aquests com la seva íntegra devolució.

Article 34. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquesta classe d’ajuts i, en conseqüència, peticionaris d'aquests, les 
següents persones o entitats:

a) Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi de Santa Coloma de 
Cervelló, que realitzin activitats d'interès municipal i es trobin degudament inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana.
b) Les  persones físiques domiciliades al municipi de Santa Coloma de Cervelló que realitzin 
activitats d'interès municipal.
c) Les entitats i associacions sense ànim de lucre i les persones físiques que, no estant domiciliades 
al municipi de Santa Coloma de Cervelló, realitzin activitats d'interès municipal dins o en benefici 
del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

Article 35. Procediment de concessió

Els ajuts d’aquesta naturalesa que atorgui l’Ajuntament es concediran d’acord amb el procediment 
següent:

Sol·licitud de les persones físiques, entitats o associacions interessades efectuada per escrit, i amb 
quinze dies hàbils d’antelació, mitjançant instància adreçada a l’Ajuntament, presentada en el 
registre general de l’Ajuntament, o en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015 d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
la qual es faran constar com a mínim els extrems següents:
a) Dades personals del sol·licitant, especificant si actua en nom propi o per representació, així com 
telèfon i adreça de correu electrònic de contacte i horari de localització.
b) Mitjà material sol·licitat.
c) Duració, dates concretes i horaris d’utilització.
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d) Finalitat a la qual es dedicaran els mitjans públics sol·licitats, amb expressió de les 
característiques essencials de l’activitat.

Article 36. Òrgans competents per a la concessió

Els ajuts consistents en la utilització de mitjans públics seran atorgats mitjançant decret de 
l’Alcaldia, o bé del regidor/a delegat/a de l’àrea a què estiguin adscrits els esmentats béns.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquesta Ordenança General, que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes 
de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorguin l’Ajuntament, s’entén que 
són automàticament modificats en el moment en que se’n produeixi la modificació o derogació de 
l’esmentada normativa.

En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles  
o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre 
no hagi adaptació expressa d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i 
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini 
que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local.


