


http://www.cert.fnmt.es/certificados !

Escollir el tipus de certificat adient a la seva entitat.!

Pagar la taxa de tramitació de 14,00€

Presentar la documentació específica que trobareu a l’apartat 
“Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro” a 
qualsevol delegació de la AEAT (A de Manresa al carrer 
Circumval·lació, 33) on se’ls lliurarà un justificant amb el qual 
descarregar el certificat a l’ordinador.!

Web:



http://entitats.moia.cat !Web:





Omplir totes les dades requerides al Registre.!
 !

Ajuntar els documents que es demanen: !
!

•  Estatuts entitat!
•  Document d'inscripció al Registre 

General d’Associacions!
•  Acta fundacional de l'entitat!
•  Certificat de reconeixement de 

delegació a Moià!



Us arribarà al correu electrònic la verificació i el número de registre definitiu o!
 bé una notificació per manca de documentació.!



•  Millorar la cohesió social del poble.!

•  Promoure l’associacionisme.!

•  Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.!

•  Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.!

•  Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu del poble.!

•  Promoure un desenvolupament més sostenible.

•  Fomentar els valors del  civisme i la convivència.!

•  Contribuir a garantir la qualitat de la salut al poble.!

•  Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.!

•  Promoure el coneixement, la divulgació i el gaudiment del patrimoni 
natural i cultural del municipi.



La quantitat màxima que una entitat podrà obtenir: 4.000 € 
•  Ampliable  en cas que la Comissió qualificadora prevegi no esgotar el crèdit d’un 

àmbit temàtic. Aquest augment no podrà superar els 1.000,00 € o el 25% de la 
quantitat inicialment prevista.!

!



•  Que les activitats es realitzin al terme municipal de Moià, o fora d’aquest en el 
cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la vila. !

•  Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència 
municipal en aquestes matèries.!

•  Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre.

•  Obligatorietat que en l’activitat subvencionada hi figurin la col·laboració o el 
logotip de l’Ajuntament. 

•  Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

•  Tenir seu social o delegació al terme municipal de Moià.!

•  Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.!

•  Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.!

•  Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament, l’AEAT i la Seguretat Social.!



•  Full de sol·licitud de subvenció, en el qual haurà de 
constar obligatòriament que l’entitat ha estat degudament 
inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Moià.!

•  Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es 

demana la subvenció.!

•  Pressupost previst per al projecte.!

•  Declaració responsable de la concurrència dels 

requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.  !



El model de sol·licitud i la documentació complementària 
es podrà descarregar a a la pàgina web de l’Ajuntament de Moià (www.moia.cat).!

!

Cal presentar-los telemàticament al Registre de l’Ajuntament. !

!

Quan la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/
a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies naturals a partir del dia 
següent a la notificació, procedeixi a la seva esmena.!
!

!

15 dies hàbils comptats des de l’endemà de 

l’última d’aquestes dues publicacions:!

1)  De l’extracte de la convocatòria al BOP de    
Barcelona!

2)  Text íntegre de la convocatòria a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Moià.!



Despeses no subvencionables!
 !
1)  Els interessos deutors dels 

comptes bancaris !

2)  Els interessos, recàrrecs i 
sancions administratius !

3)  Les begudes alcohòliques

4)  Els impostos indirectes si aquests 
són recuperables !

5)  Les despeses destinades a 

inversions
!

Despeses subvencionables!
!
Aquells que responguin a la 

naturalesa de l’activitat 
subvencionada, siguin estrictament 

necessàries i es realitzin en el termini 
establert !



Comissió Qualificadora !

La composició de la comissió qualificadora formada per 5 membres. 
!
Aquesta comissió  avaluarà el projecte segons el grau d’acompliment tant dels 
criteris de valoració generals com específics de la modalitat a la qual s’hagi 
presentat, i s’elaborarà el corresponent informe de valoració.	



!

El mitjà de notificació:
•  Base de Dades Nacional de Subvencions!

•  Publicació a la web de l’Ajuntament de Moià!
•  Notificació individual a l’entitat!

Una vegada resolta la concessió de les subvencions es durà a terme la  

liquidació:
•  50% a la concessió.!

•  50% un cop justificada la subvenció. !

Es resoldrà en un únic acte administratiu.!

El termini per a l’atorgament de les subvencions 

serà, com a màxim, de quaranta dies a comptar des 

de la data de tancament del període de presentació de 

sol·licituds. !



!
!

Per adequació del projecte als criteris generals de valoració: 
avaluació de les característiques i adequació tècnica del projecte, 
així com de l’entitat sol·licitant.!

!

Per adequació del projecte als criteris específics de valoració de 
cada àmbit temàtic: requeriments i criteris que ha de complir el 
projecte presentat, atenent a les especificitats de cada temàtica. !
!

!

!

Valoració de les 
sol·licituds 
presentades màxim



Concreció, qualitat i claredat del 
projecte !

!

Projecte contrastat per l’experiència 
pròpia i/o d’altres entitats !

!

Viabilitat, factibilitat i/o grau 
d’aplicabilitat del projecte !

!

Participació del col·lectiu beneficiari en 

el disseny del projecte !
!

Col·laboració i/o complementarietat  
amb l’acció de l’Administració local. !
!

Ajustament a la realitat social i cultural i 
a les necessitats del col•lectiu al qual 

s’adreça. !
!
Integració i/o complementarietat amb 

altres experiències!
!
Valors (que conté, que projecta, que 

promociona) el projecte.!

Criteris generals de valoració!



Rellevància del projecte (impacte 

esperat) !

!

Territorialitat en la implantació del 

projecte  !

!

Augment de la capacitació de les 

persones i/o els col•lectius implicats !

!

Sensibilització de la població i accés a 

la informació !

Valoració d’edicions anteriors !
!
!
Disponibilitat de sistemes per al control, 
el seguiment  i l’avaluació final del 

projecte !
!
!
Capacitat i recursos propis per 
gestionar i executar el projecte !

!
!
Previsió i capacitat per aconseguir 
altres fons de finançament i recursos !



Experiència, trajectòria, base social i 
participació a l’entramat territorial !
!
!
Capacitat de convocatòria i 

mobilització de l’entitat !
!
!
Col·laboració amb d’altres entitats 
en l’elaboració del projecte !

!
!
Foment de l’associacionisme, el 
voluntariat i la participació ciutadana!



Creació, producció i difusió d’iniciatives 
artístiques !

!

Foment de la cohesió social mitjançant 
iniciatives culturals!

 !

Propostes singulars de caràcter extraordinari 
d’interès per a la vila !

J !

Foment de la cultura popular i tradicional !

 !

Propostes en l’àmbit de la conservació i 

difusió patrimonial !

Activitats en matèria de  formació i 
assessorament dirigides a les famílies.!
!
Intervencions relacionades amb el medi 
ambient i projectes de sostenibilitat. !

!
Projectes innovadors o puntuals que 
introdueixin elements de qualitat i/o 
identificació singular del centre. !
!

Que fomentin la comunicació interna i el 
debat participatiu. (!
!
Treball dels valors. !

Criteris específics de valoració!



Activitats dirigides per monitors 
amb titulació esportiva 
reconeguda. !
!
!

Projectes que tenen com a 
destinataris persones o 
col·lectius amb necessitats 
específiques. !
!

Organització d’activitats 
d’impacte general a la vila. !

Projectes que tenen com a destinataris persones o 
col•lectius en situació de desigualtat, discriminació o 
exclusió.!
!
Que promoguin la no-discriminació i la igualtat 
d’oportunitats, fomentin la interculturalitat, promoguin 
i potenciïn l’ús adequat de les noves tecnologies o 
que desenvolupin programes i activitats de millora o 
conservació del medi ambient i la sostenibilitat. !
!
Iniciatives que promoguin actuacions en xarxa amb 
altres entitats i amb l’Administració municipal. !
!
Fomentin el coneixement i la promoció d’elements 
d’identitat com a mecanisme de reconeixement i 
d’expressió cultural dels grups i comunitats,per  la 
cohesió social i en un context de pluralitat cultural. !



Treball en xarxa amb altres entitats juvenils i/o les 
plataformes territorials de joventut de la vila.!

!
!

Consolidació del funcionament ordinari de les 
entitats per tal de millorar el desenvolupament de les 

activitats previstes a mitjà i llarg termini.!

!
!

Iniciatives que fomentin la incorporació de la gent 

jove a la vida associativa en les seves múltiples 
formes: associacionisme educatiu, estudiantil, 

sindical, polític, social, cultural, mediambiental.!
!

!

Iniciatives que es desenvolupin en el camp de la 
participació i la formació dels infants, adolescents i/o 

joves. !
!

!

Projectes d’emancipació juvenil.!

Projectes que promoguin la xarxa 
associativa amb l'objectiu de 
fomentar la cooperació entre les 
entitats i l'enfortiment del teixit 
associatiu. !

!
!
Projectes que impulsin 
l'associacionisme, en especial 
els vinculats a processos i 

metodologies que promoguin la 
participació associativa. !



Projectes per a promocionar la imatge 
de Moià. !
!
Projectes de promoció i dinamització 
de l’activitat econòmica i del comerç 

tradicional. !

Projectes que fomentin la convivència en 
l’espai públic i comptin amb la participació 
dels veïns i usuaris d’aquests espais. !
!
Projectes que apostin pel canvi d’actituds 

de la ciutadania envers l’entorn.!
!
Projectes educatius i de lleure que, en base 
al servei a la comunitat, fomentin el 
compromís social en infants, adolescents i 

joves. !
!
Projectes que incorporin l’eix del civisme en 
les accions comunitàries i d’acollida 
adreçades a persones nouvingudes. !

Projectes que promoguin la 
informació i la formació ambiental 
a la vila.  !

Treball comunitari en matèria 
d’eines de promoció i de 
prevenció de la salut. !


