
2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0201 - Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorra
010 - Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Programa honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak
bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta
aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak
sustatzea.
Genero helburuak bi hauek dira: alde batetik sustatzea idazkaritza teknikotik Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol
departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako
hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

336 - Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa
Programa:

Departamentua:
0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
100 - Ondare Historiko Artistikoa eta Artxiboak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu
eta indartzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Prozeduretan gehitu behar diren aldaketei buruzko jarraibideak ematen dituzten arauak onartzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/318.447,62 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Antolakuntza propioan genero
irizpideak ezartzea:
jardunaldietan; hitzaldietan,
publizitatean, hizkuntzan oro
har, epaimahiak, eduki
kulturaletan...

8.447,62 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

2,002,00Kopurua 2,000,00Genero-ikuspegia zenbat ekintzetan
txertatu den

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

333 - Kultur ekipamenduak eta museoak
Programa:

Departamentua:
0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
110 - Gordailua eta Museoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Partehartzean berdintasuna bultzateko  ekintzak proposatuko dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Berdintasunaren printzipioa araudiaren edukietan sartzea orokortzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

105.800,00 2018/12/31264.500,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2018/12/31Genero balorazio irizpideak
jasotzen dituzten diru
laguntza lerroak

264.500,00 2017/01/01
1.1 Ekintza

105.800,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

50,0050,00Ehunekoa 50,0050,00Berdintasunari buruzko klausulak
dituzten dirulaguntzen kopurua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

334 - Kulturaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
120 - Kultur proiektu estrategikoak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Aukera berdinak izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

334 - Kulturaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
130 - Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu
eta indartzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta
egiturazkoak sortzea

Politika publikoak eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3111.251,51 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31EBAren zehaztapenean eta
garapenean generoaren
ikuspegia txertatu.

11.251,51 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

100,0090,00Ehunekoa 90,0080,00Urteko berdintasun planaren
exekuzio portzentajea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu
bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten
alderdiei eraginda

Kudeaketa-eredua eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua



2017ko aurrekontua

Berdintasunaren printzipioa araudiaren edukietan sartzea orokortzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

52.000,00 2018/12/31271.966,50 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2018/12/31Genero balorazio irizpideak
jasotzen dituzten diru
laguntza lerroak

99.044,00 2017/01/01
1.1 Ekintza

52.000,00

2018/12/31Antolatutako jardueretan
emakumeen partehartze
aktiboa sustatzea

172.922,50 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

50,0050,00Ehunekoa 50,0050,00Berdintasunari buruzko klausulak
dituzten dirulaguntzen kopurua

68,5068,20Ehunekoa 68,0067,00Emakume kopurua proiektuetan

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
200 - Gazteria

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Genero berdintasunaren Kultura txertatu atalaren jardunean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Gobernu ona

Urteko helburua: Berdintasunaren aldeko tokiko politikak finkatzen laguntzea, Lurraldean
dagoen dibertsitatea kontuan hartuta

Politika publikoak eraldatzea

Lerro estrategikoa:

Berdintasunaren aldeko politiken garapenari lotutako esperientziak trukatzeko espazioak antolatzea Gipuzkoako
udalerriekin batera.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3198.800,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Laguntzak ematea gazteen
sustapen programetako udal
planen garapenerako.

98.800,00 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

30,008,00Kopurua 8,005,00Giza zerbitzuetan finantziatutako
egokitze proeiktu kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

341 - Kirolaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
210 - Kirolaren sustapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Gipuzkoan, egun, agerian da kirola eta jarduuera fisikora genero ikuspegitik dauden aldeak. 2013ko Euskal Osasun
Inkestak erakusten duenez, Gipuzkoan emakumeen % 32,6ak eta 16 urtetik gorako gizonezkoen % 25,1ek ez du
lortzen jarduera fisikoko maila moderaturik ere. Irungo udalerrian nerabeen artean duela gutxi egindako azterketa
batek adierazten du mutikoen % 20,6 eta nesken % 37,3 ez direla iristen beren denbora librean jarduera fisiko
moderatu edo indartsuko 150 minutuko gutxieneko tartea osatzera aste osoan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Emakume-sareak eta jardun feministak

Urteko helburua: Balioen aldaketa sustatzea eta emakumeek zein ordena
heteropatriarkalaren urratzaileek gizartean eta politikan parte hartzea
eragozten duten aurreiritziei aurka egitea

Emakumeek gizartean eta politikan parte hartzeko baldintzak hobetzea

Lerro estrategikoa:

Maskulinitateari buruz eta maskulinitate ez hegemonikoak ikusgarri egiteari buruz hausnartzeko lan-espazio eta -
prozesuak abian jartzea sustatzea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3141.400,00 2016/10/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/03/12Carmen Adarraga Saria 19.950,00 2017/02/15
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

6,004,00Kopurua 4,004,00Sentsibilizazio kanpainen kopurua

25,0021,00Ehunekoa 19,0018,00Kirol lizentzia duten emakumeak

50,0050,00Ehunekoa 45,0040,00Kategoria gorenetako eta estatuko
nahiz nazioarteko lehiaketetako
emakumezkoen taldeak eta
emakumezko kirolariak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/10/01Gipuzkoako populazioan
jarduera fisikoa sustatzeko
programak

Bai6.400,00 2016/10/01
1.2 Ekintza

2017/12/31Kirolean emakumearen
presentzia areagotzeko beste
proiektuak garatzea

15.050,00 2017/01/01
1.3 Ekintza

Esku hartzeko esparrua:

Emakume-sareak eta jardun feministak

Urteko helburua: Emakumeak erabakiak hartzen diren eta eragina duten espazioetara
errazago iristea ahalbidetzea

Emakumeek gizartean eta politikan parte hartzeko baldintzak hobetzea

Lerro estrategikoa:

GFAren diru-laguntzak eta kontratazioak eskuratzeko lehiaketetan parte hartzen duten kirol-erakundeetako
zuzendaritzan eta teknikarien artean emakumeen presentzia baloratzen duten klausulak gehitzea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

708.000,00 2017/12/311.545.400,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Dirulaguntzen oinarrietan
kirolean emakumeak duen
presentzia bultzatzeko
erizpideak jaso.

1.545.400,00 2017/01/01
1.1 Ekintza

708.000,00

GFAn eta kirol-erakundeetan dauden lan-egituren barruan jarduerak diseinatu eta garatzea, emakumeek kirol-jardueran
parte hartzea sustatzeko.

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3169.800,00 2016/12/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Kirol Federazioetan
Emakumea eta Kirola
programa

69.800,00 2016/12/01
2.1 Ekintza

Eskola-kiroleko programaren barruan, generoaren araberako estereotipoak ez diren kirol-jarduerak sustatzeko ekintzak
abian jartzea.

3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

25,0021,00Ehunekoa 19,0018,00Kirol lizentzia duten emakumeak

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/07/3125.362,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/07/31Eskola kirolako programaren
azterketa orokorra

Bai25.362,00 2017/01/01
3.1 Ekintza



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0230 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
300 - Turismo eta lurralde irudia

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Jarduera administratiboan lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.
Genero ikuspegia txertatzea  jardueretan

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:



2017ko aurrekontua

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

Departamentua:
0240 - Garapenerako Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
400 - Garapenerako lankidetza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Genero-ekitatea defendatu eta sustatzea ekonomiaren, gizartearen edo politikaren alorretan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Emakume-sareak eta jardun feministak

Urteko helburua: Emakumeen jabekuntza sustatzen duten espazio eta prozesuen sorrera
eta finkapena sustatzea

Gizarte eta politikan parte hartzeko prozesu eta espazioak sendotzea

Lerro estrategikoa:

Lurraldean, emakumeen jabekuntza sustatzeko eta, aldi berean, emakumeen berehalako behar praktikoei heltzeko
espazio guztien arteko sare-lana bultzatzen duten ekimenak eta proiektuak garatzeko laguntza ematea.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

1.174.400,00 2017/12/313.020.911,40 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Helburu hauek dituzten
lankidetza proiektuak egitea:
bazterketa arrazoien aurkako
borroka, ahalduntzearen
sustapena, eta emakumeen
eskubideen defentsa.

2.206.907,80 2017/01/01
1.1 Ekintza

880.800,00

2017/12/31Kontzientzia kritikoa sortzeko
sentsibilizazioa, eta
desberdintasun ekonomiko,
sozial, politiko

814.003,60 2017/01/01
1.2 Ekintza

293.600,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

30,0025,00Kopurua 23,0015,00Emakumeei berariaz zuzenduta
dauden proiektuei zenbat
laguntza/diru-laguntza eman
zaizkien

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

eta kulturalen, hala nola
genero bereizkeriaren
egiturazko arrazoiak agerian
utziz.
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