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DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Subvencións e axudas
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “FIANDO REDES”
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “FIANDO REDES”
A Deputación de Pontevedra ten entre os seus obxectivos a proposta e execución de políticas
de fomento en materia de igualdade e de erradicación da violencia de xénero e a creación de
liñas de subvencións destinadas á realización de actividades e programas relacionados coa
promoción e co desenvolvemento de accións que fomenten o principio de igualdade.

A COVID-19 acentuou máis se cabe as desigualdades de xénero, é por iso que desde a
Deputación de Pontevedra se queren poñer en marcha diferentes actuacións que favorezan a
igualdade real de oportunidades entre mulleres e homes, e as asociacións de mulleres son un
dos espazos óptimos onde impulsar estas actuacións.

Tendo en conta o exposto, a Deputación acorda poñer en marcha o programa “Fiando redes”
segundo as seguintes
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Deste xeito, a Deputación de Pontevedra ofertará actividades de temática inclusiva e con
perspectiva de xénero enmarcadas en cinco grupos: encontro con escritoras, acción escénica,
música, mural e faladoiros.

https://sede.depo.gal

A posta en marcha do programa “Fiando redes” ten como obxectivo activar o tecido asociativo
feminino, tecer redes e mobilizar conciencias para un cambio de actitudes e a ruptura de
estereotipos sexistas, promovendo a sensibilización en igualdade de xénero e a prevención da
violencia machista.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O confinamento agudizou a crise do coidado, aumentando a carga de traballo das mulleres.
Esta maior carga de traballo impacta negativamente no seu traballo remunerado e na súa saúde,
sobre todo en ausencia de sistemas de coidados institucionalizados. A maior precariedade
laboral explícase polos roles de xénero e as responsabilidades do coidado asignadas ás mulleres.
O coidado é colectivo, con todo, as normas sociais de xénero atribúenlles o rol do coidado ás
mulleres, prexudicando a súa participación no mercado laboral e limitando a súa socialización
social e cultural.
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BASES REGULADORAS
Primeira. Obxecto
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.
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.
Segunda. 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.
Terceira. Alcance do programa

A Deputación de Pontevedra ofertará dentro deste programa actividades de temática inclusiva
e con perspectiva de xénero, enmarcadas en cinco bloques, que aparecen detalladas no anexo I.

Cuarta. Accións

As accións que se poden solicitar, de temática inclusiva e con perspectiva de xénero e cunha
duración aproximada de dúas horas, están enmarcadas en cinco bloques que aparecen detallados
no anexo I.
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As diferentes profesionais disporán dun escenario ou marco adecuado para que poidan levar
a cabo a súa actuación sen impedimento ningún.

https://sede.depo.gal

As entidades beneficiarias serán as encargadas de se poñer en contacto coas profesionais
encargadas da realización da actividade, unha vez concedida e tras facilitarlles os datos por parte
do Servizo de Igualdade, para concretar a data da acción, coñecer as condicións e coordinar a
realización desta.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As entidades interesadas deberán solicitar, como máximo, cinco actividades por orde de
prioridade entre as distintas indicadas no anexo I, concedéndoselle a cada entidade unha soa
actividade en función da dispoñibilidade e a orde de petición.

BOPPO
Martes, 16 de novembro de 2021
Núm. 221

—— Encontro con escritoras: reunión con diferentes escritoras galegas co que se
pretende dar a coñecer e poñer en valor a creación literaria ao tempo que se fomentan
a lectura, a escritura creativa e a oralidade. Ademais quérense fomentar a través da
literatura valores coma a solidariedade, a tolerancia, a igualdade e a non violencia
—— Acción escénica: pezas artísticas onde se integran a escenificación e a interpretación,
o teatro, a música e o baile
—— Música: actuacións musicais de diferentes artistas musicais galegas

—— Mural: intervención mural. Realización dunha actividade atractiva e colaborativa
con perspectiva de xénero

—— Faladoiros: realización de actividades de formacións en relación coa igualdade e a
prevención da violencia de xénero

Quinta. 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 €.
Sexta. Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario
normalizado, dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.
gal).

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.
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Sexta. Prazo de presentación de solicitudes

https://sede.depo.gal

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente requiriráselle
que a emende a través da súa presentación electrónica no prazo de dez (10) días hábiles. En
todo caso, se tal emenda se efectuase fóra do prazo de presentación de solicitudes limitarase á
presentación electrónica do previamente presentado presencialmente en papel, sen que poidan
engadirse outros documentos ou rectificar os xa achegados. Isto sen prexuízo da emenda en
xeral que, no seu caso, procedese de acordo coas bases ou segundo o artigo 68.1 da Lei 39/2015.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

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).
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Sétima. Comprobación de datos
Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos das entidades
solicitantes incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:
• NIF

• Domicilio fiscal

• Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria,
coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e coa Deputación de Pontevedra

No caso de que as persoas interesadas se opoñan ás devanditas consultas deberán indicalo
no cadro habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos correspondentes.

Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos
citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos
correspondentes.
Oitava. Notificacións

As resolucións e actos administrativos notificaranse só por medios electrónicos, nos termos
previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As notificacións practicaranse a través da Carpeta Ciudadana e de Dirección Electrónica
Habilitada única. Ambos os sistemas son accesibles desde a Sede electrónica da Deputación de
Pontevedra en https://sede.depo.gal.

Novena. Trámites administrativos posteriores á presentación
de solicitudes e as súas emendas

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a
tramitación deste procedemento efectuaranse por medios electrónicos a través do modelo
“instancia xenérica” dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra en https://
sede.depo.gal.
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Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos a Deputación
de Pontevedra practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común.

https://sede.depo.gal

O sistema remitiralles ás entidades solicitantes avisos da posta a disposición das notificacións
á conta de correo electrónico indicada na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso,
efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada
plenamente válida.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu
contido e entenderanse rexeitadas cando transcorran dez (10) días naturais desde a posta a
disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
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Se a solicitude non reúne os datos esixidos na convocatoria ou calquera dos previstos no
artigo 66 da LPACAP requiriráselle á persoa interesada, de conformidade co establecido no artigo
68 desta lei, que nun prazo de 10 días hábiles emende as faltas ou presente os documentos
preceptivos e indicaráselle que, de non facelo, se terá por desistida a súa solicitude, que se
arquivará sen máis trámites.
Décima. Obrigas das entidades beneficiarias

As actividades que se solicitan con cargo ao programa “Fiando redes” deben ser con entrada
de balde, dirixidas ás súas asociadas e, en caso de prazas dispoñibles ao público en xeral,
prioritariamente ás mulleres.
As entidades ás que se lles autoricen actividades con cargo a este programa están obrigadas a:

• Facer a publicidade das actividades en lingua galega, empregar unha linguaxe escrita
e iconográfica non sexista e introducir o logo da Deputación de Pontevedra nun lugar
visible

• Facilitar a colocación da publicidade estática (roll ups) proporcionada pola Deputación
de Pontevedra nun lugar visible

• Obter todas as autorizacións e permisos necesarios para o bo desenvolvemento da
actividade.
• Proporcionar un escenario ou marco adecuado para a realización da actividade para
que poidan efectuar a súa actuación sen impedimento ningún
• Aboar as taxas da SGAE cando corresponda

• Notificar os cambios que se puidesen producir e, no caso de que a actuación non se
levase a cabo, poñelo en coñecemento do Servizo de Igualdade desta Deputación

Décimo primeira. Adxudicación das actividades

A adxudicación das distintas actividades determinarase aplicando os seguintes criterios:

• 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).
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Será responsabilidade da entidade e da súa xunta directiva garantir o cumprimento das
medidas de protección da COVID-19 que se atopen vixentes en cada momento. Así mesmo,
a entidade non permitirá o acceso ou a permanencia no local en que se desenvolva o curso
a aquelas persoas que non fagan uso das medidas hixiénicas que dispoñan as autoridades
competentes.

https://sede.depo.gal

• Cumprir coa normativa de seguridade e hixiene vixente no momento, así como coas
recomendacións das autoridades competentes relativas á COVID-19 no desenvolvemento
da actividade

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Emitir un certificado acreditativo á profesional, grupo ou entidade que realice a acción
para poder proceder ao pago da factura correspondente
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• Só se concederá unha actividade por entidade

• Dúas entidades distintas non poderán presentar unha solicitude de actuación para o
mesmo evento
• 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.

Décimo segunda. Pagamento

O pagamento das actividades autorizadas con cargo a este programa efectuaráselle
directamente á profesional que a realiza, para o que esta deberá achegar o certificado acreditativo
da realización da actividade asinado pola entidade peticionaria e, en todo caso, realizarase de
acordo con todo o disposto nas bases reguladoras.
Décimo terceira. Vixencia

O prazo de solicitude de actividades con cargo ao programa “Fiando redes” estará vixente
durante todo o ano 2021, podendo prorrogarse ata o 31 de marzo 2022 para a súa adecuada
execución, e estará condicionado á dispoñibilidade de existencia de actuacións dado que haberá
un número máximo de peticións por actividade.
Décimo cuarta. Publicidade

Débese facer constar a organización e a colaboración da Deputación de Pontevedra mediante
a inclusión da súa imaxe institucional en toda a publicidade que se elabore, de conformidade
co artigo 31 do Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei xeral de subvencións (LXS).

Décimo sexta. Publicidade da convocatoria

Estas bases reguladoras publicaranse no BOPPO e na Sede electrónica da Deputación de
Pontevedra (https://sede.depo.gal).
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De acordo co establecido na base 16.2 das bases de execución do Orzamento para o ano
2021 o órgano competente para a aprobación destas bases é a Xunta de Goberno.

https://sede.depo.gal

Décimo quinta. Órgano de aprobación

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Para as posibles consultas relacionadas con este tema está dispoñible o enderezo de correo
electrónico comunicacion@depo.gal
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Décimo sétima. Protección de datos
Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de tratamento pola Deputación
de Pontevedra, en calidade de órgano responsable, coa finalidade de xestionalo, verificar os
datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa
exactitude e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, deriven.
A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha tarefa de interese
público ou no exercicio de poderes públicos segundo as normas de rango legal recollidas no
apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha de procedemento en https://sede.depo.gal.

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán obxecto de comunicación ás
administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario
para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar
outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccionde-datos/exercicio-de-dereitos.
Décimo oitava. Normativa supletoria

Para todo o non establecido nestas bases aplicaranse as de execución do Orzamento provincial
e a demais lexislación aplicable

• María Lado

• Miriam Ferradáns
• Dores Tembrás

—— Acción escénica

• Mónica Sueiro

Directora de escena, actriz, dramaturga, figurinista e pedagoga teatral

• Literarias

Recital, monólogo, performance, narrativa e teatro a cargo das artistas Mariana
Carballal (actriz, directora e docente), Isabel Blanco (narradora e poeta) e Silvia
Penas (poeta e performer)

• Baia Fernández

Creativa, comunicadora e adestradora emocional
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As escritoras son:

https://sede.depo.gal

—— Encontro con escritoras: reunión con diferentes escritoras galegas co que
se pretende dar a coñecer e poñer en valor a creación literaria ao tempo que se
fomentan a lectura, a escritura creativa e a oralidade. Ademais quere fomentar a
través da literatura valores como a solidariedade, a tolerancia, a igualdade e a non
violencia.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ANEXO I. CATÁLOGO DE ACCIÓNS
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• Laura Villaverde

Actriz con carreira no teatro e no audiovisual

• Sue Moreno

Trapecista e actriz, realiza danza contemporánea, teatro xestual e técnicas
aéreas de circo

—— Música

• Las Antonias

Banda feminina que nace coa necesidade de devolverlles ás cancións de toda a
vida o empoderamento que as mulleres merecen.

• Regueifas con Alba M.ª e Lupe Blanco

Espectáculo de dúas regueifeiras baseado na súa axilidade á hora de improvisar
en verso e na mensaxe que queren difundir sobre o rol da muller.

• Zeltia

Artista que coa súa música consegue adentrarnos nunha viaxe onde o folk e o
blues se mesturan con outros momentos máis acústicos e tribais.

• Nastasia Zürcher

Vocalista e compositora. Artista libre e curiosa, cantante ecléctica e amante das
fusións.

—— Mural: intervención mural. Realización dunha actividade atractiva e colaborativa
con perspectiva de xénero.
• Nana

• Doa Oa

• Laura Tova

• Lara Torres

• Coñecendo a menopausa
• Autocoidados

• Ecofeminismo/sustentabilidade da vida

• A linguaxe inclusiva como motor de cambio
• Recursos contra a violencia machista
• Muller e saúde

• Estimulación cognitiva a través do xogo (traballar a memoria, a atención, a
linguaxe...)
• Escape room da igualdade

• Música, cine, televisión e outros elementos que sosteñen o patriarcado
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• Prevención das violencias machistas

https://sede.depo.gal

A cargo da Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega
(APAIOGA), sobre:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— Faladoiros

