
2017ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

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 Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako 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

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

441 - Bidaiarien garraioa
Programa:

Departamentua:
0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
100 - Garraioaren Antolamendua

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Helburuak:

Aurrekontu programa honetan jasotzen dira Departamentuaren jarduketa nagusiak bidaiarien garraio publikoa
hobetzeko arloan, kontuan hartuta helburu nagusia dela hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren
irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.

Era berean, modu eraginkorrean garatu nahi da garraio publikoa, bai bidaiariena baita salgaiena ere, antolatzea,
kudeatzea eta ikuskatzea.

Hartzaileak

a) Orokorrean: hiritar guztiak, bidaiarien errepideko garraio publikoko zerbitzu bat eskainita, iraunkortasun
handieneko mugikortasun bitartekoak gehiago erabiltzea ahalbideratzeko, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak dituen
ondorio kaltegarriak saihestuz.

b) Zehatzago, erantzuna ematen zaie garraio publikoaren mendeko gizarte sektoreen mugikortasun beharrei (haurrak
eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun mugatuko pertsonak, errenta txikien hartzaileak, landa
inguruetako biztanleak, etab.) eskaintza egokituta, ahal den neurrian, bakoitzaren berezitasunetara.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Ingurune iraunkorra

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak,
harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu
dezaten

Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Lerro estrategikoa:

Errepide-sarearen eta bizikletabideen sarearen erabilerari buruzko diagnosi bat egitea genero-ikuspegitik, gizonek eta
emakumeek egiten duten erabilera-motari eta poztasun-mailari buruzko informazio kualitatiboa duena, emakumeen
segurtasunarekin eta identifikatutako beharrekin lotuta dauden alderdiak bereziki kontuan hartuta.

1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

9,007,00Eskala 1-10 7,006,00Kudeaketaren efizientzia hobetzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/31740.200,50 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Garraio moduaren eta
sexuaren araberako joan-
etorrei buruzko datu kopurua

148.040,10 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/31Garraio publikoaren
erabilerak daraman
bilakaerari buruzko datu
banakatuen kopurua

148.040,10 2017/01/01
1.2 Ekintza

2017/12/31Adinaren eta sexuaren
araberako txartelen
banaketari buruzko datu-
kopurua.

148.040,10 2017/01/01
1.3 Ekintza

2017/12/31Gizonezkoei eta
emakumezko gidari
profesionalei buruzko dat-
kopurua: sartzeko azterketak
eta eman diren txartelak.

148.040,10 2017/01/01
1.4 Ekintza

2017/12/31Garraio publikoa hobetzeko
herritarren partaidetzari
buruzko datu-kopurua.

148.040,10 2017/01/01
1.5 Ekintza



2017ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
110 - Bizikleta bideak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Programa honek Gipuzkoako Bizikleta bideen Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten duen bizikleta-bideen sarea
garatzen du. Mugikortasun iraunkorra sustatzea da bere helburu nagusia.

Aurrekontuen aldetik, bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste
ekintza batzuk jasotzen ditu, aurrekontuetan ikusgaitasun txikia dutenak, hala nola, bizikleta bideen erabilera eta
mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak.

Azken urteotan gora egin du etengabe foru bizikleta bideen erabilerak. Foru bizikleta bideetako erabileraren inguruan
egindako inkestek azaltzen digutenez, erabiltzaileen %74a oinezkoak dira, eta %26a txirrindulariak. Azken hauen
kopurua poliki-poliki- gora doa.

Oinezkoen artean, gizonezkoak eta emakumezkoak nahiko orakatuta daude; txirrindularien artean ,berriz,
emakumezkoen proportzioa txikia izanda, gero eta handiagoa da. Alde hori azalduko lukeen arrazoietako bat izan
liteke gizonezkoen arteko kirol txirrindularitzarako joera handiagoa.

Jasotako datuek argi eta garbi adierazten dute foru bizikleta bideak egin izanak emakumeak neurri handiagoan
bultzatzen dituela bizikleta erabiltzera. Hala ere, azpimarratu behar da emakumezkoek gizonezkoekin alderatuta
bizikleta gehiago erabiltzen dutela lanera joateko, erosketak, bisitak edo gestioak egiteko eta aisiarako. Gizonezkoek
bereizten dira bizikleta kirola egiteko erabiltzen dutelako, neurri handi batean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Ingurune iraunkorra

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak,
harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu
dezaten

Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Lerro estrategikoa:

Mugikortasunari buruzko azterketak egitea, lan egiten den tokiaren, aisialdiko espazioen, eskolaren, osasun-zentroen
eta merkatuaren arteko distantziek sortzen duten genero-eragina eta garraio publikoa hartzeko itxaron-denborak
ezagutzeko.

1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

9,007,00Eskala 1-10 7,006,00Kudeaketaren efizientzia hobetzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/316.000,00 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Sustapen ekintza
espezifikoak.

6.000,00 2017/01/01
1.1 Ekintza



2017ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina
Programa:

Departamentua:
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
200 - Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Interes orokorreko portu azpiegitura bat izateak eragina du neurri ezberdinean Pasaia, Donostia, Errenteria eta
Lezoko udalerrien hiri izaeran, eta azpiegitura bera ere baldintzatuta dago hiriguneak gertu daudelako. Portu eremuak
aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta
zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Portuak, bestalde, beharrezkoa du bere jarduera hirigintza esparruan txertatzea eta hiriguneekin dituen auzo gaiak
konpontzea, eta baita sarbide batzuk bermatzea ere, aldi berean bere jarduerarako egokiak izango direnak eta
inguruan nahi ez diren eraginak eragingo ez dituztenak, alegia.

Esparru horren barruan, portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik
sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta
gizartea biziberritze aldera.

Esparru horren barruan, 2017. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeako
badia berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Ingurune iraunkorra

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak,
harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu
dezaten

Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Lerro estrategikoa:

Lurraldea antolatzeko planetan genero-irizpideak erabiltzea, emakumeen parte-hartzea, ikusgarritasuna eta
segurtasuna bermatzeko.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

139.350,00 2018/12/3193.994,80 2016/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

EzEzBai/Ez EzEzLurralde antolamenduaren
adostasuna

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2018/12/31Diru laguntzen balioespen
irizpideetan genero
berdintasunaren ikuspegia
eta trataera aintzat hartzea.

56.997,40 2017/01/01
1.1 Ekintza

139.350,00

2017/12/31Komunikazio kanpainetan
generoaren ikuspegia
sartzea.

36.997,40 2016/01/01
1.2 Ekintza



2017ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina
Programa:

Departamentua:
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Programari dagokio GFAren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian
administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).

Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste
erakunde adiministatiboei (mankomunitateei edo partzuergoei) laguntzen die.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:



2017ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina
Programa:

Departamentua:
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
220 - Lurraldearen Antolaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio
espedienteok aztertzea, baita partaidetza aktiboa edukitzea Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko
Planen idazketan eta eztabaidan.

Hirugarren ildoa da datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren,
gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Ingurune iraunkorra

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak,
harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu
dezaten

Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Lerro estrategikoa:

Lurraldea antolatzeko planetan genero-irizpideak erabiltzea, emakumeen parte-hartzea, ikusgarritasuna eta
segurtasuna bermatzeko.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3171.475,82 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Kontratatutako proiektuetan
berdintasunaren ikuspegia
sartzea

71.475,82 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

9,007,00Eskala 1-10 7,006,00Kudeaketaren efizientzia hobetzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina
Programa:

Departamentua:
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
230 - Arkitektura

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Jarduera administratiboan lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko eta genero adierazleak kontuan hartzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak
garatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:
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