
 

ANNEX. EXTRACTE CONVOCATÒRIA  

Convocatòria per a la concessió de subvencions a les associacions i entitats 
sense finalitat de lucre de la demarcació de Lleida per a la promoció de la igualtat, 
2022. 

 

BDNS (_____) :  

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text 
complet és pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en l’adreça 
següent: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) 

Les determinacions bàsiques de la convocatòria son les següents:  

Primer. Objecte. 

Regular el procediment de la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim 
de lucre de la demarcació de Lleida, per a la realització de projectes o activitats que 
promoguin la igualtat entre homes i dones, l'empoderament de les dones, l’empara de 
dones en situació de risc o vulnerabilitat, la eradicació de les violències masclistes i la 
no discriminació del col·lectiu LGTBI. 

Segon. Beneficiàries.  

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats següents: 

- Les associacions i les fundacions no participades per les administracions públiques. 

- Les cooperatives sense ànim de lucre. 

- Les organitzacions sindicals que realitzin actuacions per promoure la igualtat de 
gènere.  

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han 
de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en les bases generals de la 
Diputació de Lleida així com no haver estat objecte de sancions administratives fermes 
ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i complir les obligacions 
establertes en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

Per a aquelles entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones s’haurà d’indicar 
els mitjans que utilitzen, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i 
d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, de 
conformitat amb el que estableix l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista. 

Tercer. Règim d’atorgament.  

Concurrència competitiva. 

Quart. Normativa reguladora.  

Bases específiques per a la concessió de subvencions a les associacions i entitats 
sense finalitat de lucre de la demarcació de Lleida per a la promoció de la igualtat, 
publicades en el BOP núm. 227 de data 24 de novembre de 2020. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans


 

Cinquè. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions.  

L’import total de la convocatòria és de 100.000 € i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 2022 075 231 4800001, Ajuts a entitats en Igualtat i Cooperació 
Internacional, del Pressupost de la Diputació de Lleida. 

Sisè. Termini presentació sol·licituds.  

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

Setè. Altres dades. 

a) Documentació que s’haurà d’incloure en la petició.  

Es determina en l’article 9 de les Bases específiques.  

b) Forma i lloc de presentació de les sol·licituds.  

La sol·licitud de subvenció es farà per mitjà d’un formulari adreçat a la Presidència de la 
Diputació de Lleida, d’acord amb el model que es troba a la web corporativa 
(http://www.diputaciolleida.cat), que haurà de ser emplenat electrònicament. Aquest 
formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de presentar 
mitjançant instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de la 
Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/). 

Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. 
Tots els documents que requereixin la signatura d’una autoritat hauran d’incorporar una 
signatura electrònica generada a partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant, 
ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec, d’acord amb el que es recull al decret 
de la Presidència de la Diputació de Lleida 4625/2018, de 29 d’octubre, de Política de 
signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents 
(https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories). 

c) Criteris de valoració de les sol·licituds.  

Es determinen en l’art. 11 de les Bases específiques. 

d) Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables. Les 
subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 
i el 31 de desembre de 2022. No hi ha possibilitat d’atorgament de pròrrogues. Els 
terminis per justificar les accions subvencionades seran fins a 31 de març de l’any 
següent a la notificació de la subvenció. Si un cop finalitzat el termini de presentació de 
la documentació justificativa aquesta no s’ha presentat s’iniciarà el procediment de 
revocació de la subvenció. 

Per la justificació de l’actuació realitzada s’haurà de presentar la documentació que es 
determina als articles 17 i 23 de les bases específiques, i si s’escau, la documentació 
que es determina als articles 18 i 19. Així mateix, serà d’obligat compliment la 
presentació de la Declaració en aplicació de la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes. 

 

El president 

https://tramits.diputaciolleida.cat/
https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories
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