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INFORME JUSTIFICATIU DE MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES SUBVENCIONS DE CARÀCTER
PLURIENNAL PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA I LA PRECARIETAT DE LES DONES EN EL
MARC DE L’ESTRATÈGIA CONTRA LA FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA I LA PRECARIETAT (20162024)PER ALS ANY 2020 I 2021 I DE NOVA CONVOCATÒRIA 2022.
En sessió celebrada el 16 de juliol de 2020, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona va acordar aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones de la ciutat de
Barcelona en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (20162024). Aquestes bases contemplaven el caràcter pluriennal de les convocatòries, tal i com
especificaven al títol, a la base 4.2.. “A aquests efectes i amb caràcter pluriennal, s’aprovarà la
convocatòria corresponent per a l’atorgament de les subvencions, que s’ajustaran a allò que
disposen aquestes Bases”, i també a la base 9: “Seran compatibles amb les subvencions
municipals atorgades per a altres programes, llevat que la convocatòria estableixi el contrari.
No es pot presentar el mateix projecte a la convocatòria ordinària de subvencions i a la
pluriennal de l’EFPP. Les sol·licituds que incompleixin les incompatibilitats fixades pera aquest
programa quedaran excloses de la convocatòria”.
Es planteja ara la necessitat de tenir la possibilitat de que la convocatòria de les subvencions,
les bases de les quals van ser aprovades, pugui coincidir amb l’any natural. Aquest fet
permetria una major eficiència en la gestió i justificació de les subvencions atorgades en ser
necessària una única justificació i aplicació pressupostària.
Es considera per tant la conveniència i necessitat que la convocatòria pugui tenir també
caràcter anual i és per això que es proposa la modificació de les bases afegint a tots els punts
esmentats anteriorment (títol, base 4.2 i base 9) la possibilitat que les convocatòries puguin
tenir caràcter anual, fent constar “anual o” previ a la paraula “pluriennal” ens els 3 apartats
citats.

Paral·lelament, es valora la necessitat de realitzar una nova convocatòria de subvencions per
a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’Estratègia contra la
Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) per a l’any 2022.
L’any 2020, davant de l’emergència sanitària i la crisi econòmica derivada de la covid-19, es
constata que les dones estan patint amb més duresa els seus efectes. El fet de constituir el
65% de les persones ocupades en feines de primera línia fa que hagin estat sobreexposades a
contreure la malaltia. Són majoria entre les persones que viuen soles i tenen més dificultats
per accedir a béns de primera necessitat. El pes de les cures, delegat en les llars durant el
confinament, ha recaigut principalment sobre les dones. I durant el mateix període les
trucades i intervencions dels serveis especialitzats en violència masclista s’han disparat.
Les dades indiquen també una agudització de les bretxes que poden condicionar les
possibilitats de superar la crisi. Alguns dels sectors d’ocupació més afectats, com ara el comerç,
estan fortament feminitzats. A més, les dones ocupen majoritàriament les feines més
precàries, sent més vulnerables davant qualsevol imprevist. La pandèmia evidencia la crisi de
cures que pateix la nostra societat, posant en relleu el dèficit de serveis i la manca de valoració
i reconeixement d’unes tasques que s’han revelat com a imprescindibles. I els efectes
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desproporcionats sobre la salut física i mental de les dones poden disminuir les seves opcions
de recuperació econòmica i de participació política i social.
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La convocatòria pluriennal 2020-2021, aprovada també per la Comissió de Govern, en sessió
celebrada el 16 de juliol de 2020, ha permès subvencionar 45 projectes en els àmbits de les
cures, l’empoderament i la participació, l’emprenedoria, l’ocupació i la formació, l’habitatge,
la pobresa energètica, l’ocupació/inserció, la salut i el sensellarisme, adreçats a diferents
col·lectius de dones segons la distribució que exposem a continuació:

Aquests projectes han pogut incidir de manera directa i des del territori en la millora de la
qualitat de vida de moltes dones en aquest temps, sent les entitats de proximitat les que
sempre, però durant la pandèmia especialment, han estat i estan donant resposta immediata
a les necessitats de les dones potenciant a més el suport i la solidaritat comunitària i prestant
uns ajuts que han fet possible alleugerir algunes de les situacions més greus.
En aquesta nova convocatòria proposada, en base a les situacions i problemàtiques emergents
durant la pandèmia i que es mantenen actualment, es planteja subvencionar aquells projectes el
contingut dels quals sigui algun dels següents:
1. Estiguin adreçats a dones en especial situació de vulnerabilitat, pobresa i precarietat.
2. Contemplin formes de pobresa i precarietat que pateixen les dones de manera específica,
com la pobresa menstrual o la pobresa de temps.
3. Plantegin nous projectes i noves maneres de lluitar contra la pobresa i la precarietat de les
dones.
4. Plantegin propostes que tinguin especial relació amb la precarietat i pobresa femenina
provocada arrel de la COVID-19.
5. Plantegin propostes vinculades a àmbits productius amb possibilitats de projecció en el
moment post-COVID, com podria ser el tèxtil, l’atenció a les persones o la salut, entre
d’altres.
6. Plantegin propostes adreçades a persones ocupades o desocupades provinents de sectors
especialment perjudicats per la COVID19, com pot ser el turisme, la restauració,
l’hostaleria, la cultura o el treball a la llar entre d’altres.
7.

Promoguin la qualificació i l'acreditació professionals, així com la inserció i la permanència
en el mercat de treball per a dones en situació de vulnerabilitat: accions de formació
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orientades a la recol·locació professional, accions orientades a la inserció laboral en
ocupacions masculinitzades, etc.
8. Plantegin la participació i/o coproducció amb les entitats de dones del territori.
9. Promoguin la creació o l’enfortiment de xarxes de col·laboració entre entitats dedicades a
combatre la feminització de la pobresa i la precarietat.
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10. Plantegin accions/projectes en col·laboració amb els serveis públics (educació, salut,
serveis socials) i/o amb els equipaments de proximitat del territori.
11. Plantegin propostes d’intervenció que millorin l’ocupació o les condicions de treball de les
dones als polígons industrials de la ciutat.
12. Facilitin la socialització de les cures.
13. Dotin d’eines d’empoderament a les dones treballadors del sectors precaris i fomentin el
benestar emocional.
14. Contribueixin a sensibilitzar i donar a conèixer el fenomen de la feminització de la pobresa
i la precarietat.
15. Plantegin projectes per a l’emprenedoria o l’autoocupació impulsats amb criteris
d’economia social i solidària.
Així, i segons tot l’exposat anteriorment, la necessitat i l’interès social que representa la
reducció de la pobresa i precarietat de les dones, i que els continguts dels projectes
subvencionables en la convocatòria proposada responen directament a aquesta necessitat i
interès social, es valora la necessitat d’aprovar una nova convocatòria de subvencions per a la
reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’Estratègia contra la
Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) per l’any 2022.

Pels motius exposats, la Directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps sotasignat
considera adient la tramitació, mitjançant Subvencions de projectes adreçats a la reducció de
la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’estratègia contra la feminització de la
pobresa i la precarietat (2016-2024) per import en la convocatòria 2022 de 150.000 euros,
amb càrrec a la partida D/0100/48901/23173 del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per
a l’any 2022.

Sonia Ruiz García
Directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps.
Gerència Municipal.
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