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Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,

per a la igualtat efectiva de dones i homes

Xarxa Isonomia de municipis

Article 30. Desenvolupament rural
1. A fi de fer efectiva la igualtat entre dones i homes en el sector agrari, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el

Ministeri de Treball i Afers Socials han de desenvolupar la figura jurídica de la titularitat compartida, perquè

es reconeguen plenament els drets de les dones en el sector agrari, la corresponent protecció de la Seguretat Social, així

com el reconeixement de la seua feina.

2. En les actuacions encaminades al desenvolupament del medi rural, s'han d'incloure accions dirigides a millorar el nivell

educatiu i de formació de les dones, i especialment les que afavorisquen la seua incorporació al mercat laboral i als òrgans

de direcció d'empreses i associacions.

3. Les administracions públiques han de promoure noves activitats laborals que afavorisquen el treball de les dones en el

món rural.

4. Les administracions públiques han de promoure el desenvolupament d'una xarxa de serveis socials per atendre menors,

gent gran i dependents com a mesura de conciliació de la vida laboral, familiar i personal d'homes i dones al món rural.

5. Els poders públics han de fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació

mitjançant l'ús de polítiques i activitats dirigides a la dona rural, i l'aplicació de solucions alternatives tecnològiques allà on

l'extensió d'aquestes tecnologies no siga possible.

Aín, Albocàsser, Alcalà de Xivert, Alcúdia de Veo, Algimia de Almonacid, Almassora, Almedíjar, Almenara, Ares del Maestrat, Argelita,

Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Baiona, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Bejís, Betxí, Borriana, Canet lo Roig,

Castellfort, Castelló de la Plana, Cinctorres, les Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de

Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, la Llosa, Llucena del Cid, Moncofa, Montanejos, Morella, la Morera, Nules, Peñíscola, Pina

de Montalgrao, la Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, la Salzadella, les Alqueries, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant

Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, la Sarratella, la Serra d’en Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, el

Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, la Torre d’en Besora, la Torre d’en Doménec, Traiguera, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, la Vall

d’Uixó, Vallat, Vallibona, Vilafamés, Vilafranca, Vilar de Canes, la Vilavella, Vila-real, Villamalur, Villanueva de

Viver, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert i Zorita del Maestrazgo.


