Número 21, de 7 d’octubre de 2013
Organisme: Departament de Benestar Social i Família / Institut Català de les Dones
RESOLUCIÓ BSF/1988/2013, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de
subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva
de dones i homes, i s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a l'any 2013.

Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre
per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i
homes.
A aquest efecte, són subvencionables exclusivament els projectes que s’adrecin a:
a) Inserció laboral de dones, formació i atenció a dones en l'àmbit professional.
b) Atenció i recuperació de dones en situació d'especial vulnerabilitat.
c) Accions de reconeixement i visibilització de les dones.
d) Protecció i defensa dels drets de les dones.
e) Creació o manteniment de xarxes d'entitats de dones i espais de comunicació i relació.
L'entitat beneficiària pot subcontractar l'execució total o parcial del projecte objecte de la subvenció, d'acord amb
el que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Beneficiaris:
Les associacions i les fundacions no participades per les administracions públiques, les cooperatives sense
finalitat de lucre i les organitzacions sindicals que realitzin actuacions per promoure la lluita contra l’exclusió social
de les dones.

Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es
duguin a terme abans que acabi el termini de justificació de l'actuació, de conformitat amb la base 13 d'aquesta
Resolució.
a)

Es poden justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al
desenvolupament dels projectes subvencionats. Aquesta justificació es fa mitjançant el rebut o la nòmina
el líquid rebut, signat per la persona interessada, juntament amb el comprovant de pagament.

En cap cas no es consideren despesa subvencionable l'IRPF ni els impostos indirectes quan siguin
susceptibles de recuperació o compensació, llevat que l'entitat beneficiària de la subvenció tingui la condició
de consumidora final.
b) En qualsevol cas resten excloses de poder ser presentades com a justificant de subvenció les despeses
protocol·làries, les d'inversió, així com qualsevol ajut o subvenció

Període d’execució
Els projectes objecte d’aquestes subvencions s’han de dur a terme dins l’any natural corresponent a la
convocatòria. El termini de justificació de la inversió finalitza el 29 de novembre de 2013.

Termini:
El termini per presentar la sollicitud finalitza el 31 de desembre de 2013.
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