Re: Rm: Proyecto orden bases ayudas emprendimiento e informe
impactoIgualtat Economia para: beltran_jav 09/02/2018 08:38
De: Igualtat Economia <igualtat_economia@gva.es>
Para: beltran_jav@gva.es
Historial:
Este mensaje ha sido respondido y remitido.
3 Attachments
7. Informe Impacto Genero Bases Emprendimiento.doc

BBRR Fomento versión definitiva (ver.9 ade).doc

Criteris de valoració en matèria de subvencions.odt

Hola bon dia, en relació a l'ordre de bases reguladores de les ajudes a l'emprenedoria
innovadora, adjunt es remet el text de l'ordre revisat pel que fa al llenguatge inclusiu.
En quant a l'inform d'impacte, entenem que el sentit i la valoració del mateix són
correctes. No obstant, informar-vos que les dades que figuren en el punt 3, anàlisi de la
situació, poden ser susceptibles d'actualització d'acord amb les dades de l'enquesta
d'estructura salarial de 2015. Podeu trobar la informació en el següent enllaç, dins de
l'epígraf LES DONES AL MERCAT DE TREBALL que figura en l'apartat de la web
de la conselleria dedicada a la Unitat d'Igualtat.
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/165119769/Ganancias+medias+por+sex
o+-+EES+2015/5702f4af-619b-468b-bb56-7a7196b9cc42
En quant als criteris de valoració, amb independència de la ponderació atorgada a la
perspectiva de gènere, un 2% del total, que entenem que està al mínim, comentar que,
per tal d'avançar en la consecució del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i
homes, i considerant la capacitat d'influència que sobre aquest objectiu té la inclusió de
clàusules d'igualtat de gènere en les convocatòries d'ajudes, seria convenient, en la
mesura de les possibilitats i en funció de l'àmbit d'actuació de les mateixes, potenciar la
incorporació criteris d'igualtat que faciliten el compliment dels objectius en matèria de
perspetiva de gènere.
En aquest sentit, sense ànim de ser exhaustius i en el cas de que així es crega
convenient, com a possibles clàusules es podrien incorporar les següents,
- Les contemplades en l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual
s'estableixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació
de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de
subvencions de l'Administració de la Generalitat, publicat en el DOGV del 2 d'abril de
2015.
- Les que figuren en el document annex, compendi de possibles criteris arreplegats en
diferents convocatòries.
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Salutacions.

El 07/02/2018 a las 16:02, beltran_jav@gva.es escribió:
Hola Macu. Como está este asunto.
Un saludo
----- Remitido por Javier Beltrán García/IVACE con fecha 07/02/2018 16:01 ----De:
Javier Beltrán García/IVACE
Para:
igualtat_economia@gva.es
Fecha:
19/01/2018 12:42
Asunto:
Proyecto orden bases ayudas emprendimiento e informe impacto

Hola Macu. Adjunto te remito el borrador de informe sobre impacto de género hecho en relación con el
PROYECTO DE ORDEN de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la
Comunitat Valenciana.
Te paso informe y copia del proyecto de Orden que estamos tramitando (antes de su traducción) para
que nos des el ok.
Quedo a la espera de tus noticias.
Un saludo, Gracias.

--

Joan Elies Pascual Belda
Unitat d'Igualtat
C/ De la Democràcia, 77 – 46018 València
Tel: 961 209 541 – Fax: 961 209 569
Correu electrònic: pascual_joa@gva.es
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