
2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia

100 - Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta  Defentsa Juridikoa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Genero ikuspegia politika publikoan txertatzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:



2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia

110 - Funtzio Publikoa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Plantilan eta Funtzio Publikoaren kudeaketan berdintasun politikak txertatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 7,14 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

( % 14,29 )

Go.HO.3.2. GFAaren genero
arkitekturaren garapenean
aurrerapausoak egitea
Berdintasunerako Organoak
sustatutako berdintasun politika.

Go.3.2.1. GFAko Departamentuetan
jada sortutako berdintasunerako
administrazio unitateak finkatzea.

( % 14,29 )

Go.HO.4.1. Emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko langileei
zuzendurik, oinarrizko trebakuntza,
espezifikoa eta espezializatua
bermatzeko bide bat inplementatzea.

Go.4.1.2. Emakumeen eta gizonen
berdintasun arloan GFAko langile
guztiak trebatzea (oinarrizko
formakuntza).

Go.4.1.3. GFAko teknikariak
trebatzea arloetako politiketan eta
administrazio prozedura arruntetan
genero ikuspegia progresiboki
inplementatu ahal izan dezaten
(formakuntza espezifikoa).

( % 14,29 )

Go.HO.4.2. GFAko berdintasunerako
departamentu unitateei GFAko
langileei beren arloko jardueran
emakumeen eta gizonen berdintasun
printzipioaren zeharkakotasunean
laguntzea eta aholkatzea ahalbidetuko
dien eskumenez hornitzea.

Go.4.2.1. Berdintasunerako
Organoari eta berdintasunerako
departamentu Unitateei zuzendutako
formakuntza-ekintza prozesu bat
artikulatzea, GFAko langileei
aholkuak emateko erreferente
espezializatuak izan daitezen.

Kuantifikazioa: 22.128,27 ( % 0,34 )



2021eko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 14,29 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

( % 7,14 )

Go. HO.5.3. GFAk zuzenean egiten
dituen edo hirugarren pertsonen edo
entitateen bidez GFArentzat egiten
diren dokumentuetan eta euskarrietan
hizkuntza ez sexista eta inklusiboaren
erabileran sakontzen jarraitzea.

Go.5.3.2. Hizkuntzaren erabilerari
eta Funtzio Publikoak
programatutako formakuntza
ikastaroetako edukiei eta irudiei
buruzko auditoretza lanak egitea
berdintasun printzipioa txertatu
dezaten eta ez ditzaten genero
estereotipoak birsortu.

( % 21,43 )

Ek.HO.13.3. Kontziliazio erantzukidea
sustatzea GFAn eta GFAk kudeatzen
dituen baliabideetan

Ek.13.3.1. Gizonek kontziliazioa
gauzatzeko neurrien erabilera
sustatzeko estrategia bat
diseinatzea eta aplikatzea, betiere
emakumeentzako kaltegarria ez
bada edo desberdintasuna ekartzen
ez badu.

Ek.13.3.2. Laneko arriskuak
prebenitzeko ikastaroetan izaera
psikosozialeko arriskuak aintzat
hartzea, horien artean  lanaldi
bikoitzaren  ondorioak (antsietatea,
nekea, etab.) eta emakumeengan
ondorio horiek prebenitzeko
erantzukidetasunaren beharraren
kontzientziazioa kontuan harturik.

( % 7,14 )

I.HO.16.2. Gipuzkoan emakumeen
aurkako indarkeria matxistari arreta
ematean esku hartzen duten
erakundeetan eta erakunde horien
artean koordinazio eraginkorra
ahalbidetuko duten tresnak sortzea.

I.16.2.2. Sexu jazarpen eta
sexuagatiko jazarpen egoeren
aurrean jarduteko eta haiei aurrea
hartzeko foru protokoloa lantzea.



2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia

120 - Kontratazio publikoa koordinatzeko zerbitzua

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

GFAk egiten dituen kontratazioetan lan-baldintza duinak eta ez baztertzaileak bermatzea, eta gainerako lan-
merkatuan erreferente bezala jardutea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Go.HO.5.4. GFAren kontratuetan,
dirulaguntzetan eta hitzarmenetan
berdintasun klausulak sistematikoki
txertatzen jarraitzea eta haien gaineko
jarraipena egitea, eraldatzeko duten
ahalmena aztertuz (kalitaea eta
eragina).

Go.5.4.1. Arau esparru berria
oinarritzat harturik, kontratuetan,
hitzarmenetan eta dirulaguntzetan
berdintasunerako klausulak
txertatzeko foru jarraibideen
azterketa eta eguneraketa egitea.

Kuantifikazioa: 3,50 ( % 0,01 )



2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar

200 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeaketa publikoan genero ikuspuntua txertatzeko beharra

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 66,67 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

Go.5.3.1. Foru intranetean espazio
bat sortzea, GFAko langileek
dokumentuetan hizkuntzaren
erabilera ez sexistari buruzko
zalantzak argitu ahal izateko,
adierazle sorta bat sortuz.

( % 33,33 )

Go.HO.6.2. GFAn mugimendu
feministarekin eta berdintasunaren
aldeko emakumeen elkarteekin
solastatzeko gune egonkorrak sortzea
eta ikusaraztea.

Go.6.2.3. Berdintasunerako
Organoak sortutako on-line
informazioaren irisgarritasuna
hobetzea, gardentasuna eta kontu
emateak bermatzeko.

Kuantifikazioa: 1.623,03 ( % 0,02 )



2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra

Programa:

Departamentua:

0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar

210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:



2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

924 - Herritarren parte hartzea

Programa:

Departamentua:

0230 - Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusia

300 - Herritarren Partaidetza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Herritaren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauak  bere  xedean (1.1. artikuluan) zehazten du: " Foru arau honen
xedea  da tresnak eta prozedurak arautzea (...) tresna horiek bermatuko dute emakumeen eta gizonen partaidetza
orekatua izatea, berdintasun baldintzetan eta modu egiazko eta eraginkorrean".
Partaidetza prozesuak abian jartzean, gauzatzean eta ebaluatzean genero ikuspegia txertatzen dela bermatuko da.
Era berean, Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan aurreikusitako parte hartzeko eta partaidetza
ebaluatzeko tresnetan mugimendu feministek eta emakumeen elkarteek parte hartzeko baldintzak sortuko dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ea.HO.9.1. Gipuzkoako emakumeen
elkarteen eta talde feministen eragin
sozial eta politiko handiagoa
ahalbidetzea.

Ea.9.1.3. Herritarren Partaidetzari
buruzko 5/2018 Foru Arauan
aurreikusitako parte hartzeko eta
partaidetza ebaluatzeko tresnetan
mugimendu feministek eta
emakumeen elkarteek parte
hartzeko baldintzak sorraraztea.

Kuantifikazioa: 42,24 ( % 0,00 )



2021eko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

Programa:

Departamentua:

0240 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia

400 - Suaren aurkako babesa eta sorospena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Parkeen egokitzea emakumeen beharrei eta hautaketa prozesuetan emakumearen presentzia bermatu eta
areagotzea zerbitzu maskulinizatuaren egoera aldatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:




