O Cim do Concello de Bueu , en cumprimento do establecido no artigo 21.3 da
convocatoria de subvencións ás entidades locais da comunidade autónoma de Galicia
informa recibir estas axudas da UE, máis concretamente a deste ano 2016:

RESOLUCIÓN de 01 de setembro de 2016 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola
que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da
Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma
individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo
Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020.
A eliminación das desigualdades entre homes e mulleres é un obxectivo prioritario da
Unión Europea desde a entrada en vigor do Tratado de Ámsterdam en que se recolle o
compromiso formal de considerar a igualdade entre homes e mulleres como un
obxectivo horizontal chamado a integrar a totalidade das políticas da Comunidade. Este
compromiso veuse articulando a través de diferentes directivas e resolucións do
Consello relativas á aplicación do principio de igualdade de trato nos diferentes
ámbitos. Así mesmo, a normativa reguladora dos fondos europeos tamén recolle de
forma constante a referencia a este compromiso, de feito na regulamentación actual do
FSE tamén se fai mención expresa á necesidade de que a execución das prioridades
financiadas polo FSE deben contribuír a loitar contra a discriminación por razón de sexo,
recollendo entre as súas prioridades de investimento a igualdade entre homes e
mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira
profesional, a conciliación da vida laboral e a vida privada, e a promoción de igual
remuneración por igual traballo, así como a loita contra todas as formas de
discriminación e a promoción da igualdade de oportunidades.
Pola súa vez, na Estratexia europea 2020 por un crecemento intelixente sustentable e
integrador tamén se destaca a necesidade de desenvolver políticas que promovan a
igualdade entre sexos co fin de incrementar a participación da poboación laboral,
contribuíndo así ao crecemento e á cohesión social.
A Constitución española, no seu artigo 14, prohibe expresamente calquera
discriminación por razón de sexo e, no artigo 9.2, formula o mandamento expreso aos
poderes públicos para que promovan as condicións para que a igualdade do individuo e
das agrupacións en que se integra sexan reais e efectivas. Polo que respecta á
Comunidade Autónoma de Galicia, o artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do
Estatuto de autonomía de Galicia, establece que lles corresponde aos poderes públicos
de Galicia promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e
dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan
ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación dos galegos na vida política,
económica, cultural e social.

En desenvolvemento destas competencias asumidas polo Estatuto aprobáronse dúas
leis galegas en materia de igualdade, unha no ano 2004 de carácter integral e outra no
ano 2007 específica para o ámbito do traballo, hoxe recollidas no Decreto lexislativo
2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Igualdade, así como a Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
A promoción da igualdade entre mulleres e homes constitúe tamén un obxectivo básico
e prioritario para a Xunta de Galicia, e tivo o seu reflexo nas ditas normas e na
implantación de plans que definen e recollen estratexias globais para o establecemento
das condicións que posibiliten a participación das mulleres en condicións de igualdade
en todos os ámbitos da sociedade.
Nesta actuación recoñécese o ámbito municipal, pola súa proximidade á cidadanía e
polo coñecemento da situación específica da súa poboación, como o idóneo para o des envolvemento de accións tendentes a garantir a igualdade entre mulleres e homes, a
prevención e a erradicación da violencia de xénero, así como para o establecemento das
condicións que posibiliten a participación das mulleres na vida política, económica,
cultural e social, polo que nesta materia se vén traballando coas entidades locais no
marco da colaboración e coordinación, para avanzar na consecución do obxectivo
común de acadar unha sociedade igualitaria e coas mesmas oportunidades para
mulleres e homes. Pola súa vez, promóvese e impúlsase un marco de xestión compartida
no ámbito da colaboración e cooperación entre concellos para dotar dunha maior
eficacia e eficiencia os servizos e actuacións en materia de igualdade no ámbito
territorial de Galicia.
Neste marco de actuación, esta convocatoria ten por obxecto facilitar a implantación
de programas e medidas de igualdade no ámbito local en Galicia, co obxecto de
favorecer a igualdade de oportunidades e de trato no territorio e a erradicación da
violencia de xénero; a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, así como para
impulsar o funcionamento e a consolidación dos servizos de atención integral de
información e asesoramento no territorio, co fin de prestarlles unha atención e
acompañamento de proximidade, psicolóxico, xurídico e de orientación sociolaboral ás
mulleres, en particular, a aquelas que pertenzan a colectivos en risco de exclusión ou se
atopen nalgunha situación de vulnerabilidade, de cara a mellorar a súa situación social,
laboral e profesional.
Con este fin, recóllese un marco de axudas públicas para o financiamento de medidas
e actuacións desenvolvidas polas entidades locais, de forma individual ou mediante o

sistema de xestión compartida, ao abeiro de tres programas: a) Programa de fomento
da conciliación da vida persoal, laboral e familiar; b) Programa de prevención e
tratamento integral da violencia de xénero; c) Programa de apoio aos centros de
información ás mulleres (CIM).
Esta convocatoria está cofinanciada polo FSE nunha porcentaxe do 80 % no marco do
programa operativo FSE Galicia 2014-2020. No caso do programa de fomento da conciliación no obxectivo temático 8 «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego
e favorecer a mobilidade laboral», prioridade de investimento 8.4 «a igualdade entre
homes e mulleres en todas as áreas, incluído o acceso ao emprego e a carreira
profesional e a conciliación da vida laboral e a privada, así como a promoción do salario
igualitario pola realización do mesmo traballo», obxectivo especifico 8.4.2 «(Re) integrar
no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de
conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero»; e no caso dos
outros dous programas de prevención da violencia de xénero e de apoio aos CIM no
obxectivo temático 9 «promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera
forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3 «a loita contra toda forma de
discriminación e o fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1.
«aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis
vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación
da vida persoal e laboral, e evitar, pola súa vez a discriminación múltiple».
Na súa consecuencia, é de aplicación e dáse debido cumprimento ao previsto no
Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de
decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo (FSE), ao Fondo de
Cohesión, ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo
e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo
Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do
Consello; no Regulamento (UE) núm. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo, e polo que se derroga o
Regulamento (CE) núm. 1081/2006 do Consello.
Segundo o establecido no artigo 14 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013, as
subvencións e a asistencia reembolsable que se beneficien dunha axuda pública non
superior a 50.000 € adoptarán a forma de baremos estándar de custos unitarios, de
importes a tanto

global ou de financiamento a tipo fixo. Por este motivo incorpórase nesta
convocatoria o establecemento de métodos de custo simplificados.
As bases reguladoras e a convocatoria destas axudas axústanse ao disposto na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño); no
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do
13 de xaneiro, de subvencións de Galicia (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro); no texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (DOG núm. 214, do 5 de novembro) e, no que
resulte de aplicación, na Lei 38/2003, do 27 de novembro, xeral de subvencións (BOE
núm. 276, do 18 de novembro) e no seu regulamento aprobado polo Real decreto
887/2007, do 21 de xullo (BOE núm. 176, do 25 de xullo).
Con esta finalidade, de acordo co Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, correspóndelle á Secretaría Xeral da Igualdade, como órgano
superior da Administración autonómica en materia de igualdade, entre outras, impulsar
as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á eliminación da discriminación
entre mulleres e homes, así como á eliminación da violencia de xénero nos termos
establecidos na Constitución, no Estatuto de autonomía de Galicia, no Decreto
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Igualdade, e na
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero, e na demais lexislación aplicable na materia, procédese a establecer
as bases reguladoras e a convocatoria de axudas dirixidas ás entidades locais para a
promoción da igualdade.
Por todo o exposto, unha vez obtidos os informes preceptivos na tramitación, e
autorizado por acordo do Consello da Xunta o compromiso de gasto plurianual para o
programa de apoio aos CIM e a concesión de anticipos de ata o 75 % da subvención
concedida nos diferentes programas, sen constitución de garantías, no uso das
atribucións que me foron conferidas,
DISPOÑO:
Artigo 1. Obxecto
1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e proceder á
convocatoria no ano 2016 das subvencións ás entidades locais de Galicia, de forma
individual ou

mediante o sistema de xestión compartida, para o desenvolvemento de programas,
actividades, actuacións e medidas para facer efectivo o principio de igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres, o tratamento integral da violencia de xénero, a
conciliación da vida persoal, laboral e familiar, a participación das mulleres na vida
política, económica, social e cultural; así como para consolidar o funcionamento de
servizos de atención integral de información e asesoramento ás mulleres no territorio,
co fin de prestarlles unha atención e acompañamento de proximidade, psicolóxico,
xurídico e de orientación sociolaboral ás mulleres, en particular, a aquelas que
pertenzan a colectivos en risco de exclusión ou se atopen nalgunha situación de
vulnerabilidade, de cara a mellorar a súa situación social, laboral e profesional.
Coa dita finalidade establécense os seguintes programas:
a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (en diante
Programa de conciliación).
b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (en diante,
Programa de prevención da violencia de xénero).
c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (en diante, Programa de
apoio aos CIM).
2. Só se pode presentar ou participar nunha solicitude de subvención, ben sexa individual ou conxunta, respecto de cada un dos programas previstos no punto 1 anterior.
Para o caso de concorrencia de solicitudes, individuais e conxuntas ou de xestión
compartida, darase prevalencia á solicitude de xestión compartida.
3. O procedemento para a concesión das subvencións recollidas nesta resolución
tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co sinalado no artigo 19.1
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. A súa xestión realizarase de acordo cos principios de publicidade, concorrencia,
obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos
fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na
utilización dos recursos públicos.
Artigo 2. Financiamento
1. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un crédito por un importe
total de catro millóns douscentos trinta e cinco mil trescentos trinta e un euros
(4.235.331,00 €),

distribuído en tres programas e, nun deles, en dúas anualidades, que se imputarán ás
aplicacións orzamentarias seguintes:
Aplicación
Cód. proxecto Importe 2016 Importe 2017 Importe total
05.11.312G.460.1
2016 0018
500.000,00 €
518.436,00 €
2015
18.436,00 €
00144
05.11.313B.46 2015 00144
2.346.895,00
1.370.000,00
3.716.895,00
0.0
€
€
€
Total
2.865.331,00 €
1.370.000,00 €
4.235.331,00 €

