
2023ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

932 - Zerga sistemaren kudeaketa
Programa:

Departamentua:
0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
100 - Zerga Administrazioa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 18.803,92 ( % 0,05 )

( % 0,06 )Ordainketa kredituak: 18.803,92

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



2023ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

925 - Herritarrenganako arreta
Programa:

Departamentua:
0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
110 - Herritarren Arreta eta Zerga Heziketa

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 378.323,52 ( % 10,66 )

( % 10,66 )Ordainketa kredituak: 378.323,52

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



2023ko 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 BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Genero ikuspegiaren txertaketan hobetzeko asmoz, aurrekontu-programan fitxetan sakondu da, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunean duen eraginari dagokionez. Bi lerrotan egin da:

Batetik, 2023ko aurrekontuetan emaitzak txertatzeko helburuarekin, 2021ean ikasitakoaren berrespena egin da, lau
aurrekontu-programei dagokienez: Adinekoak, Funtzio Publikoa, Lurraldearekiko Konpromisoa eta Kirolak.

Bestetik, ikasketa prozesua beste 10 programetara zabaldu da.

Adierazleak emakumeen eta gizonen artean segmentatzeko aukera gehitu da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 35.538,96 ( % 1,12 )

( % 1,19 )Ordainketa kredituak: 35.538,96

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



2023ko aurrekontua

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

Go.HO.5.5. Lan metodologiaren
hobekuntzan aurrera egiten jarraitzea
GFAren aurrekontuetan genero
ikuspegia txertatzeko

Go.5.5.1. Foru Aldundiko teknikarien
eta genero ikuspegia aintzat hartzen
duten aurrekontu gaietan adituak
direnen arteko topaketak egitea gaur
egun dauden metodologiei buruzko
ezagutzak handitzeko.

( % 100,00 )

Go.5.5.2. Genero ikuspegia aintzat
hartzen duten aurrekontuak lantzeko
metodologia eguneratzea.

( % 100,00 )



2023ko 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 BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Genero berdintasunaren arloan ageri diren arrailak murriztea. Arraila horien artean klasikoena eta iraunkorrenetakoa
da ordaindutako lan soldatena; Gipuzkoaren kasuan eta 190 ereduko datuen arabera arraila hori %21,0ekoa da 2021.
urtean. Zergen arloan, berriz, 2020ko PFEZko aitorpena aurkezten duten zergadunen artean, aitortutako oinarri
ezargarriaren arraila %34,4koa da. Ongizatean eta garapen pertsonalean eragina duten zenbait alderdi
esanguratsutan oinarritutako analisian, Genero Berdintasunaren indizea (Genero Berdintasunerako Europako
Institutuaren metodologiarekin prestatzen den adierazle sintetikoa) 73,5 puntutakoa izan da 2019an Gipuzkoan.
Indizearen balioa 73,1 puntukoa da EAErentzat, 73,7 puntukoa Espainiarentzat eta 68,0 puntukoa EB-27arentzat.
Kontuan izanda 100etik zenbat eta hurbilagoa egon, orduan eta berdintasun gehiago suposatzen duela, Gipuzkoak
EB-27ak baino genero-berdintasuneko balio altuagoak ditu.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Go.HO.5.2. GFAko departamentuen
esperientziatik abiatuta, araudiaren
genero inpaktuaren aurretiazko
ebaluazio txostenak lantzeko
prozedura berraztertzea.

Go.5.2.2. Ogasun
Departamentuarekin berariazko lan
gune bat sortzea hobekuntza
bideragarriak eta beharrizan
espezifikoak identifikatzeko genero
inpaktuaren aurretiazko txostenak
eta araudia lantzean.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 67.764,21 ( % 3,11 )

( % 3,11 )Ordainketa kredituak: 67.764,21

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



2023ko aurrekontua

06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

932 - Zerga sistemaren kudeaketa
Programa:

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

Funtzionala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Atala:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

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:




