
2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0201 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrrak
010 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 161.863,86 ( % 5,23 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

433 - Enpresa garapena
Programa:

Departamentua:
0210 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
100 - LK- Lurraldearekiko Konpromezua

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua
sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 81,91 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 352.959,72 ( % 2,00 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 1,00 )Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

 Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

 Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

( % 17,09 )

Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta
dinamizatzea enpresa erantzunkideak
sortzeko, on-line ekintzak nahiz
presentziazkoak dituztenak

Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare
bat sortzea, enpresa-sarean
prestakuntza, informazioa eta
praktika egokiak dinamizatzeko, bai
presentziazko topaketak eginez, bai
on-line euskarri dokumentala eta
informatiboa eskainiz
(erreferentziak, lege esparrua,
laguntzak, prestakuntza, laguntza
eta aholkularitza, etab.)

Ba 1.2. Kontziliazioaren kontzeptua
txertatzea enpresa-proiektu berrien
diseinu prozesuetan (TXEKIN), atal
espezifiko bat sortuta eta enpresa
motaren arabera
(autoenplegua/mikroenpresa eta
NEBTs. TXEKINTEK).

Ba 1.3. Antolatzea in situ praktika
egokien kontrasteko Study Trips-ak,
erantzunkidetasun politikak
egiaztatuta dituzten enpresetara
bideratuak, nazioarte esparruko
antzeko erreferentziak lehen eskutik
ezagutu ditzaten.

Ba 1.5. Enpresentzako prestakuntza
antolatzea (eraginkortasuna,
elkarlanerako tresnak, Cloud...),
langileen behar sozial eta familia
beharrekin  malguak eta
begirunetsuak diren lan ereduak
sartzeko baliagarriak diren tresna
eta plataformetan trebetasuna lortze
aldera.

Ba 1.7. "Kudeabide" programan
erantzunkidetasuna eta kontziliazioa
sartzea,  programa horretan parte
hartzen duten enpresek
kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren esparruan
neurriak txertatzeko baldintza
sartuta.

Plataformari atxikitako Gipuzkoako
enpresen ehunekoa

 Kontziliaziorako neurri berrien
kopurua, parte hartzen duten
enpresetan ezarritakoak plataforman
parte aktibo izatera pasa ondoren.

 Kontziliazio erantzunkiderako neurriak
txertatu dituzten enpresa kopurua,
kudeaketa aurreratuko prozesuen
esparruan.



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

433 - Enpresa garapena
Programa:

Departamentua:
0210 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
110 - Eskulangintza Sektorearen Sustapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua
sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 50,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 21.685,42 ( % 2,00 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 1,00 )Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

 Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

 Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

( % 49,00 )Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

Or 3.12.- Autoenplegua eta
ekintzailetza programek emakume
eta gizonengan duten eragin
diferentziala aztertzea eta baita
feminizatuta dauden enpleguen lan-
baldintzena ere.

Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

 GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.

 Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

463 - Ikerketa zientifikoa, teknikoa eta aplikatua
Programa:

Departamentua:
0220 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
200 - Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sustatzea

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Nahiz eta Ikerketa eta berrikuntza arloan emakumeen presentzia gero eta handiagoa izan, oraindik gizonezkoa baino
txikiagoa da. Ikusi Europan She Figures 2015.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 55.955,17 ( % 1,00 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

433 - Enpresa garapena
Programa:

Departamentua:
0220 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
210 - Internazionalizazio Jarduketa Sustatzea

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Gure gizartean berditasuna sustatzeko bide garratzitsuenetako bat enplegua da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 20.120,00 ( % 1,38 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

422 - Industria
Programa:

Departamentua:
0220 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
220 - Gipuzkoa 4.0:Fabrikazio aurreratua

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Enpresaren barruan emakumearen papera balioztatzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 62.517,99 ( % 1,59 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena
Programa:

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

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO 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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 25.987,23 ( % 0,81 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

414 - Landa garapena
Programa:

Departamentua:
0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia
400 - Landa Garapena eta Nekazal Egiturak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Gizonezko eta emakumezkoen artean parte-hartze orekatua lortzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 675.391,72 ( % 3,85 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia
410 - Laborategi, Kalitate eta Nekazaritza Berrikuntzako Zerbitzua

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Indarkeriarik gabe bizitzea

Ez du garrantziarik, gure zerbitzua analisiak egitea baita.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

 Barneko zein kanpoko komunikazio
inklusiboa, genero estereotiporik
gabekoa, emakume eta gizonak
berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta
irudien erabilera ez sexista eginez.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 920,49 ( % 0,06 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia
420 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Abere-azienda oro har izan da kaltetutako sektorea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 12.634,42 ( % 0,34 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia
430 - Landaretzaren Sustapena eta Esperimentazioa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 47.033,48 ( % 2,99 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0250 - Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
500 - Mendiak eta Habitaten Kudeaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 4.300,21 ( % 0,04 )



2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0250 - Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
510 - Basa Animaliak eta Landareak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 153.036,52 ( % 6,35 )


