
2020ko aurrekontua

07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0701 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak
010 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

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

Or 1.4. 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.

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: 20.211,46 ( % 0,18 )



2020ko aurrekontua

07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

932 - Zerga sistemaren kudeaketa
Programa:

Departamentua:
0710 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
100 - Zerga Administrazioa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

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

Or 1.4. 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: 14.278,27 ( % 0,05 )



2020ko aurrekontua

07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

925 - Herritarrenganako arreta
Programa:

Departamentua:
0710 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
110 - Herritarren Arreta eta Zerga Heziketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Erabakitze-prozesuetan genero ikuspegia sartzeko asmoz, Gipuzkoako zergadunen iritziak biltzeko mekanismoetan
eta departamentuko zerbitzuen erabilerari buruzko estatistiketan genero ikuspegia integratzea ezinbestekoa da.

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 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epai-
mahaietan, etabar.

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.

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: 3.151,48 ( % 0,09 )



2020ko aurrekontua

07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

931 - Politika ekonomikoa eta fiskala
Programa:

Departamentua:
0720 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
200 - Aurrekontuak eta Finantzak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

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:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 60,00 )
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: 5.804,58 ( % 0,24 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 40,00 )
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 1.5. 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).



2020ko aurrekontua

07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

931 - Politika ekonomikoa eta fiskala
Programa:

Departamentua:
0730 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia
300 - Zerga eta Finantza Politika

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Genero berdintasunaren arloan ageri den arraila murriztea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 56,82 )
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 1.5. 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: 74.164,55 ( % 4,03 )



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 9,09 )Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

Or 3.15.- Zerga desberdinak eta
hauen salbuespenen inguruko
genero eragina ezagutzeko
azterketak egitea, erabaki fiskalak
hartzerako garaian irizpide hau
txertatuz.

Or 3.16.-  Neurri fiskal batzuetan
balizko generoaren araberako
desbideraketak aztertzea, lanaren
banaketa sexuala eta genero
estereotipoak zeharka piztu
litzaketenak.

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)

( % 11,36 )

Ba 8. Erreferentzia gehiago eta
bultzada-gaitasun handiagoa ematea
Foru Aldundiari erantzunkidetasun
alorrean.

Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea
enpresen kontratazioan, dagokion
jarraipen sistema barne, kontziliazio
eta erantzunkidetasun esparruan
erantzukizunez aritzen diren
enpresei lehentasuna emanez.

Berdintasuneko prestakuntza
programan parte hartu duten kargu
politikoen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta.

 Langileen kudeaketaren esparruko
foru langileen ehunekoa, sexuaren
arabera banatuta, prestakuntza jaso
dutenena kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren arloan.

( % 7,73 )

Ba 4. Familia ohituren gaineko
prestakuntza eta sentsibilizazio
ekintzak garatzea, erantzunkideak ez
diren ereduak mantentzen dituzten
jarraibideak aldatzeko.

Ba 4.3. Haur eskoletan matrikularen
konpentsazio partzialaren kenketa
aztertzea, neurri horren
bideragarritasunaren azterketa
eginez, hazkuntzaren adin
goiztiarretan lanari partzialki edo
aldi baterako uzten dioten
emakumeen enplegagarritasuna
sustatzeko.

Pertsonen zaintzan pasatako batez
besteko denbora, sexuaren arabera
banatuta.

 Udaletan familian praktikatzeko kirol
jardueren ehunekoa.

( % 7,50 )

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

Ba 1.9. Kenkari eredua aztertzea
emakumeak kontratatzeko  profesio
eta alor maskulinizatutetan,
emakumeen inkorporazioa
sustatzeko helburuarekin.

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.

( % 7,50 )

In 3. Bermatzea lurraldean badaudela
hainbat mekanismo aztertzeko, batetik,
indarkeria matxistako egoeren
bilakaera, eta, bestetik, elkarteetatik
nahiz erakundeetatik ematen zaien
erantzuna.

In 3.4. Lan alorreko jazarpen
sexistari eta sexu jazarpenari
erantzuteko protokolo aktiboak
ezartzea sustatzearren, ezar
daitezkeen neurri fiskalak aztertzea.

Indarkeria egoeren eta arazo horri
emandako erantzunen bilakaera
aztertzeko mekanismotzat jo
daitezkeenez, gaiaren inguruan
prestatutako dokumentu eta txostenen
kopurua.



2020ko aurrekontua

07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

932 - Zerga sistemaren kudeaketa
Programa:

Departamentua:
0740 - Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa
400 - Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Erreklamatzaileen datuen bilketa, generoaren eta zergen arabera banatuta.

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: 1.275,42 ( % 0,10 )




