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ORDRE
BSF/641/2012(http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4
492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstan
ceName=default&action=fitxa&documentId=605169&language=ca_ES ) de 2 d’abril, per la
qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les
despeses derivades de l’elaboració, la
implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.
OBJECTE:
Regular la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de
dones.
A aquest efecte, són subvencionables els supòsits següents:
A. Disseny i elaboració d’un pla de polítiques de dones.
B.1 Implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones.1s.:
Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre.
B.2. Programació anual d’activitats adreçades a les dones.
B.3. Elaboració de materials i/o accions de sensibilització.
B.4. Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.
B.5. Projectes de recerca vinculats amb les dones del territori.
B.6. Programa d’incorporació del treball transversal i de la perspectiva de gènere
al si de l’organització municipal o supramunicipal.
BENEFICIARIS:
Els municipis, els consells comarcals, els consorcis de caràcter local, les entitats municipals
descentralitzades i altres entitats supramunicipals situats a Catalunya, excepte les diputacions
provincials, que elaborin un pla de polítiques de dones o que implementin projectes,
programes o actuacions inclosos en un pla de polítiques de dones.
No es podran atorgar subvencions als ens locals que tinguin subscrit un contracte programa
amb l’Institut Català de les Dones l’any de la convocatòria, excepte els ens locals que
presentin un projecte de disseny i elaboració d’un pla de polítiques de dones d’acord amb la
línia A de la base 1.1 d’aquest annex.

PERÍODE
Les activitats i els projectes objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar dins l’any
natural corresponent a la convocatòria.

TERMINI:
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 19 de juliol de 2012
Per més informació i tramitació de les sol·licituds us podeu posar en contacte amb els serveis
territorials de l’Institut Català de les Dones, Carrer de Montcada, 32, de Tortosa i tel. 977
441234.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

