
2022ko aurrekontua

07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

453 - Errepideak

Programa:

Departamentua:

0710 - Errepide Zuzendaritza Nagusia

100 - Errepideak Artatzea

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

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 Departamentuaren jardueretan

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

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.

Kuantifikazioa: 47.532,78 ( % 0,06 )

( % 0,09 )Ordainketa kredituak: 47.532,78

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00



2022ko aurrekontua

07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

453 - Errepideak

Programa:

Departamentua:

0710 - Errepide Zuzendaritza Nagusia

110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

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 Departamentuaren jardueretan

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

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.

Kuantifikazioa: 2.535,42 ( % 0,01 )

( % 0,02 )Ordainketa kredituak: 2.535,42

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00



2022ko aurrekontua

07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

453 - Errepideak

Programa:

Departamentua:

0710 - Errepide Zuzendaritza Nagusia

120 - Presako Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketak

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

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 Departamentuaren jardueretan

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

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.

Kuantifikazioa: 3.502,61 ( % 0,01 )

( % 0,02 )Ordainketa kredituak: 3.502,61

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00



2022ko aurrekontua

07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

453 - Errepideak

Programa:

Departamentua:

0720 - Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusia

200 - Kontratazioa, Plangintza eta Ustiapena

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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.
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.
Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan, kontuan
hartuta 4/2013 Foru Araua, uztailaren 17koa, eta 11/2014 Foru Araua, urriaren 29koa.
Kontratazio administratiboan txertatutako berdintasun klausulen jarraipena eta kontrola, haien eraginkortasuna
ebaluatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

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.

Kuantifikazioa: 2.283,03 ( % 0,19 )

( % 0,19 )Ordainketa kredituak: 2.283,03

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00




