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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Subvencións e axudas
EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “FIANDO REDES”
EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “FIANDO REDES”, APROBADAS NA XUNTA
DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DO 12 DE NOVEMBRO DE 2021
BDNS(Identif.):595007
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/595007)
Primeiro. Entidades destinatarias

Este programa vai destinado a asociacións de mulleres e outras asociacións, federacións e
fundacións sen fins de lucro da provincia de Pontevedra que teñan como obxectivo prioritario
e ámbito de actuación a promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Quedan expresamente excluídas do ámbito do programa as solicitudes efectuadas por persoas
particulares, empresas, concellos, comunidades de montes, clubs deportivos, centros educativos
e ANPA.

Terceiro. Normativa aplicable

Bases reguladoras do programa, aprobadas por acordo da Xunta de Goberno da Deputación
de Pontevedra o 12 de novembro de 2021; Bases de execución do Orzamento provincial para
o ano 2021; Ordenanza xeral de subvencións; LXS; Real decreto 887/2006, polo que se aproba
o Regulamento da LXS, e demais lexislación aplicable.
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A través deste programa impulsarase a súa participación social e cultural e visibilizarase o
traballo e o papel das distintas mulleres que participan no programa.

https://sede.depo.gal

Aprobar as bases reguladoras do programa “Fiando redes”, que ten por obxecto o fomento do
asociacionismo feminino e o empoderamento das mulleres, e así favorecer a súa socialización
con outras do seu contorno, a creación de redes e o intercambio de experiencias e sinerxías,
onde estas manifesten as súas inquedanzas e preocupacións.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segundo. Obxecto
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Cuarto. Dotación e imputación orzamentaria
A concesión das actividades estará suxeita á dispoñibilidade orzamentaria e convócanse con
cargo á aplicación 21/250.2315.227.07 cun importe total de 276.844 €.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes de actividades comezará a partir do día seguinte ao
da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).
As solicitudes deberán presentarse cunha antelación de máis de 20 días naturais con respecto
á data de realización da actividade.
Sexto. Outros datos de interese

- As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do
formulario normalizado, dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://
sede.depo.gal).
Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite
os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de
identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e os certificados
electrónicos (incluído o DNIe).
- Atenderanse as solicitudes por orde de entrada, tendo en conta o rexistro de entrada
daquelas que estean debidamente cubertas (desde que a solicitude se atope completa).

Pontevedra, 15/11/2021

A presidenta, M.ª del Carmen Silva Rego
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M.ª del Carmen Silva Rego

https://sede.depo.gal

- En calquera caso, a concesión das actuacións queda suxeita á dispoñibilidade de existencia
de actuacións dado que haberá un número máximo de peticións por actividade.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Cada entidade poderá presentar unha única solicitude, seguindo o modelo normalizado e
só se concederá unha actividade por entidade.

