
2017ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0601 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak

010 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Zerbitzu Orokorretako programan jasota daude Zuzendaritzak bultzatzen dituen departamentuaren helburu eta
ekintza orokorrak, bai eta Idazkaritza Teknikoari dagozkion laguntza eta koordinazio helburu eta ekintzak ere. Genero
alorreko helburuei dagokienez, Zuzendaritzari dagokio antolaketaren kulturan aldaketa eragitea, erabakiak hartzean
pertsonen ikuspuntua kontuan hartuz. Bestetik, Idazkaritza Teknikoari dagokio urteko berdintasun planari  jarraipena
egitea eta jarduketa jakin batzuk gauzatzea.

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

2017/12/2925.397,62 2017/01/02Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/29Berdintasun Planean
sartzekoak diren neurrien
zehaztapena

12.698,81 2017/10/02
1.1 Ekintza

2017/12/29Berdintasun Planaren
exekuzioaren kontrola

12.698,81 2017/01/02
1.2 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



2017ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

932 - Zerga sistemaren kudeaketa

Programa:

Departamentua:

0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia

100 - Zerga Administrazioa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Genero ikuspegia sartzea bai zerga obligazioak betetzea errazteko zerbitzuetan eta bai obligazio horien
konplimendua kontrolatzeko jarduketetan

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia

Urteko helburua: Ekonomiaren eremu desberdinetan baliabideak birbanatzea, ordaindu
gabeko lana aitortuz, eta lankidetza hartuz, eta ez irabazteko asmoa,
sistema sozioekonomikoaren indar eragiletzat

Hainbat ekonomia-esparru

Lerro estrategikoa:

Azterlanak egitea, zergen eta zerga-salbuespenen genero-eragina sakontasunez ezagutzeko, eta irizpide honen
balorazioa gehitzea zergen alorreko erabakiak hartzeko kontuan hartzen direnei.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3121.696,44 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Txostenen idazketa (errenta
zerga, aberastasunaren eta
fortuna handien zerga eta lan
etekinen urteko laburpena),
aldagai nagusiak sexuaren
arabera banatuta (etekinak,
oinarriak, kuotako
murrizpenak, kenkariak ...)

21.696,44 2017/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

100,00100,00Ehunekoa 100,00100,00Urtean zehar proposatutako
ekintzak gauzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

925 - Herritarrenganako arreta

Programa:

Departamentua:

0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia

110 - Herritarren Arreta eta Zerga Heziketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

DBHko 4. ikasturtetik aurrera zerga heziketako modulu bat inplementatu behar da, genero ikuspegia barruan sartuta.
Gipuzkoako zergadunen iritziak biltzeko mekanismoetan genero ikuspegia integratu beharra dago.

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:

Jarraibide orokorrak prestatzea, genero-ikuspegiaz baliatuta informazio nuragarria sortu eta erabiltzeko.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/295.403,00 2017/01/02Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/29Herritarrentzako zertbitzuen
erabileari buruzko estatistikak
lortzea, generoaren
ikuspegitik

2.701,50 2017/01/02
1.1 Ekintza

2017/06/30Gipuzkoako ikastetxeetan
ekonomia eta fiskalitateari
buruzko hezkuntza-modulo
bat garatzeko irizpideak
ezatzea, generoaren
ikuspegia

2.701,50 2017/04/03
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

60,0068,00Ehunekoa 68,0070,00Departamentuko arreta-zerbitzuen
erabilearen portzentajea generoaren
ikuspegitik

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

barne hartuta.



2017ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

Programa:

Departamentua:

0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia

200 - Aurrekontuak eta Finantzak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Erabakitzeko prozesuetan generoaren ikuspegia sartu beharra dago. Generoaren zeharkakotasunean sakondu behar
da, eta, horretarako, inplikatutako kudeatzaileek politika guztietan sartu behar dute berdintasunaren eta ekitatearen
ikuspegia, maila eta etapa guztietan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia

Urteko helburua: Ekonomiaren eremu desberdinetan baliabideak birbanatzea, ordaindu
gabeko lana aitortuz, eta lankidetza hartuz, eta ez irabazteko asmoa,
sistema sozioekonomikoaren indar eragiletzat

Hainbat ekonomia-esparru

Lerro estrategikoa:

Departamentuetako aurrekontuak prestatzeko GFAn erabiltzen diren aurrekontu-ildo eta -programak generoikuspegitik
eta bizitzaren iraunkortasuna kontuan izanda berraztertzea eta analizatzea, eta, egokia bada, neurri zuzentzaileak
ezartzea.

1. 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

100,00100,00Ehunekoa 100,000,00Genero ikuspegia aintzat hartzen
duten aurrekontu programen
kopurua/Generoaren ikuspegitik
egokiak diren programen kopuru
osoa

50,0025,00Ehunekoa 0,000,00Atzemandako desberdintasunak
gainditzeko neurriak jasotzen
dituzten aurrekontu programen
kopurua/Generoaren ikuspegitik
garrantzi handikoak diren
programen kopuru osoa

BaiBaiBai/Ez EzEzGenero berdintasunaren helburuak
= lehentasunezko jarduketak
aurrekontuko jarraibideetan

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/10/314.973,33 2017/03/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/10/31Aurrekontuan generoaren
ikuspegitik ezarritako
adierazleak berdintasun
planean erabilitakoekin
identifikatu

523,50 2017/06/01
1.1 Ekintza

2017/10/31Aurrekontuaren genero
eraginari buruzko urteko
ebaluazio txostena eta kontu
orokorrari dagokiona
prestatzeko lanak koordinatu

4.449,83 2017/03/01
1.2 Ekintza

Aurrekontuen foruprogramak lehenesteko irizpideen artean, bizitzaren iraunkortasunean eragin positiboaren irizpidea
erabiltzea.

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/09/151.308,78 2017/06/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/09/15Jarraibideak prestatu,
programak lehenesteko
irizpideen artean bizitzaren
iraunkortasunean eragin
positiboaren irizpidea erabilita

1.308,78 2017/06/01
2.1 Ekintza



2017ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

Programa:

Departamentua:

0630 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia

300 - Zerga eta Finantza Politika

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Planaren helburuak eta adierazleak

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Genero berdintasunaren arloan ageri den arraila murriztea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Esku hartzeko esparrua:

Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia

Urteko helburua: Ekonomiaren eremu desberdinetan baliabideak birbanatzea, ordaindu
gabeko lana aitortuz, eta lankidetza hartuz, eta ez irabazteko asmoa,
sistema sozioekonomikoaren indar eragiletzat

Hainbat ekonomia-esparru

Lerro estrategikoa:

Azterlanak egitea, zergen eta zerga-salbuespenen genero-eragina sakontasunez ezagutzeko, eta irizpide honen
balorazioa gehitzea zergen alorreko erabakiak hartzeko kontuan hartzen direnei.

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3148.263,73 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Berdintasun alorreko azterlan
eta ikerketak webgunean
ikusaraztea

16.087,91 2017/01/01
1.1 Ekintza

2017/12/31Txostenen idazketa (errenta
zerga, aberastasunaren eta
fortuna handien zerga eta lan
etekinen urteko laburpena),
aldagai nagusiak sexuaren
arabera

32.175,82 2017/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

16,0016,00Kopurua 16,0014,00Zerga alorrean egindako azterlan
kopurua

1,001,00Kopurua 1,000,00Zerga erreforma progresiboa
sustatzeko egindako jarduketa
kopurua

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2017ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

banatuta (etekinak, oinarriak,
kuotako murrizpenak,
kenkariak ...)

Elkarbizitzaren eredu batzuk besteen gainetik eta lana sexuaren arabera banatzea sustatzen ez dituzten zerganeurriei
buruzko azterlana egitea, eta parekotasunaren eta progresibotasunaren ikuspegitik duten eragina aztertzea.

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3116.087,91 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Familiaren tributazio moduen
eta genero joeren azterketa.
Kenkari itzulgarriak

16.087,91 2017/01/01
2.1 Ekintza

Zerga zuzenen progresibotasun handiagoan eta kapitalaren gaineko zergen garrantzi handiagoan  lanaren gaineko
zergekin alderatuta  oinarrituta dagoen zerga-bilketa sustatzea.

3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3116.087,91 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31PFEZaren azterketa. Oinarri
bakarra

16.087,91 2017/01/01
3.1 Ekintza

Birsorkuntza-tasa edo -zerga bat sortzea, irabazteko asmoa duten enpresak zergapetzen dituena, horien zenbatekoari
eta bideragarritasunari buruzko azterlanetan oinarrituta eta diru-sarrera horren eta zainketak sozializatzera bideratutako
gastuaren arteko lotura baloratuta.

4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Partaidetza
prozesua

Konpromiso
kredituak

Hasiera
data

2017/12/3116.087,91 2017/01/01Jarduketa ildoa,
guztira

2017/12/31Sozietateen foru arau
proiektua, pizgarriak onartuko
dituena genero eragina
zergan hobetzeko
proposamenak jasotzeko.

16.087,91 2017/01/01
4.1 Ekintza



2017ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

932 - Zerga sistemaren kudeaketa
Programa:

Departamentua:
0640 - Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa
400 - Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNAREN PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Erreklamatzaileen datuen bilketa, generoaren eta zergen arabera banatuta

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:
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