2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
920 - Administrazio orokorra

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean
Beharraren deskribapen xehatua:
Programa honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak
bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta
aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak
sustatzea.
Genero helburuak bi hauek dira: alde batetik sustatzea idazkaritza teknikotik Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzea; eta beste aldetik, lankidetzako
hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzea.

Kuantifikazioa:

Kategoria

53.938,98

( % 3,32 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

2018ko aurrekontua

Kategoria

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

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, epaimahaietan, etabar.

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu

( % 83,33 )

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.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

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 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentu barneko, eta
departamentu arteko, egituren
indartzea, beti ere, berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.
( % 16,67 )

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.
Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.
Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
100 - Garraioaren Antolamendua
441 - Bidaiarien garraioa

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean
Beharraren deskribapen xehatua:
Helburuak:
Aurrekontu programa honetan jasotzen dira Departamentuaren jarduketa nagusiak bidaiarien garraio publikoa
hobetzeko arloan, kontuan hartuta helburu nagusia dela hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren
irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.
Era berean, modu eraginkorrean garatu nahi da garraio publikoa, bai bidaiariena baita salgaiena ere, antolatzea,
kudeatzea eta ikuskatzea.
Hartzaileak
a) Orokorrean: hiritar guztiak, bidaiarien errepideko garraio publikoko zerbitzu bat eskainita, iraunkortasun
handieneko mugikortasun bitartekoak gehiago erabiltzea ahalbideratzeko, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak dituen
ondorio kaltegarriak saihestuz.
b) Zehatzago, erantzuna ematen zaie garraio publikoaren mendeko gizarte sektoreen mugikortasun beharrei (haurrak
eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun mugatuko pertsonak, errenta txikien hartzaileak, landa
inguruetako biztanleak, etab.) eskaintza egokituta, ahal den neurrian, bakoitzaren berezitasunetara.

Kuantifikazioa:

Kategoria

2.003.890,18

( % 4,91 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

2018ko aurrekontua

Kategoria

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Kategoria %

( % 16,67 )

Nola

Esleitutako adierazlea

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

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

Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epaimahaietan, 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 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta
gizonen joan-etorrien inguruko
aldizkako azterketak egitea genero
ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta
bidegorrien erabilerari dagokionez.

Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

( % 83,33 )

Or 3.18.- .- Mugikortasun iraunkorra
Lurraldebusen nahiz bizikleta
bidezkoa sustatuko duten neurriak
bultzatzea, kontuan hartuta
Gipuzkoako emakumeen eta
gizonen joan-etorriei buruz genero
ikuspegiarekin egiten diren
aldizkako azterketen emaitzak,
garraio publikotik lagunduz
partekatutako helburu gisa eta
beraren ahalbideen neurrian
erantzunkidetasuna eta kontziliazioa
gauzatzea errazten.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)
GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.
Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
110 - Bizikleta bideak
172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Aisia eta kirolerako aukera izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honek Gipuzkoako Bizikleta bideen Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten duen bizikleta-bideen sarea
garatzen du. Mugikortasun iraunkorra sustatzea da bere helburu nagusia.
Aurrekontuen aldetik, bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste
ekintza batzuk jasotzen ditu, aurrekontuetan ikusgaitasun txikia dutenak, hala nola, bizikleta bideen erabilera eta
mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak.
Azken urteotan gora egin du etengabe foru bizikleta bideen erabilerak. Foru bizikleta bideetako erabileraren inguruan
egindako inkestek azaltzen digutenez, erabiltzaileen %74a oinezkoak dira, eta %26a txirrindulariak. Azken hauen
kopurua poliki-poliki- gora doa.

Oinezkoen artean, gizonezkoak eta emakumezkoak nahiko orakatuta daude; txirrindularien artean ,berriz,
emakumezkoen proportzioa txikia izanda, gero eta handiagoa da. Alde hori azalduko lukeen arrazoietako bat izan
liteke gizonezkoen arteko kirol txirrindularitzarako joera handiagoa.
Jasotako datuek argi eta garbi adierazten dute foru bizikleta bideak egin izanak emakumeak neurri handiagoan
bultzatzen dituela bizikleta erabiltzera. Hala ere, azpimarratu behar da emakumezkoek gizonezkoekin alderatuta
bizikleta gehiago erabiltzen dutela lanera joateko, erosketak, bisitak edo gestioak egiteko eta aisiarako. Gizonezkoek
bereizten dira bizikleta kirola egiteko erabiltzen dutelako, neurri handi batean.

Kuantifikazioa:

Kategoria

279.041,70

( % 5,30 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

2018ko aurrekontua

Kategoria

Kategoria %

Nola
Or 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta
gizonen joan-etorrien inguruko
aldizkako azterketak egitea genero
ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta
bidegorrien erabilerari dagokionez.

Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

( % 100,00 )

Or 3.18.- .- Mugikortasun iraunkorra
Lurraldebusen nahiz bizikleta
bidezkoa sustatuko duten neurriak
bultzatzea, kontuan hartuta
Gipuzkoako emakumeen eta
gizonen joan-etorriei buruz genero
ikuspegiarekin egiten diren
aldizkako azterketen emaitzak,
garraio publikotik lagunduz
partekatutako helburu gisa eta
beraren ahalbideen neurrian
erantzunkidetasuna eta kontziliazioa
gauzatzea errazten.

Esleitutako adierazlea

Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)
GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.
Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
200 - Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena
151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean
Beharraren deskribapen xehatua:
Interes orokorreko portu azpiegitura bat izateak eragina du neurri ezberdinean Pasaia, Donostia, Errenteria eta
Lezoko udalerrien hiri izaeran, eta azpiegitura bera ere baldintzatuta dago hiriguneak gertu daudelako. Portu eremuak
aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta
zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.
Portuak, bestalde, beharrezkoa du bere jarduera hirigintza esparruan txertatzea eta hiriguneekin dituen auzo gaiak
konpontzea, eta baita sarbide batzuk bermatzea ere, aldi berean bere jarduerarako egokiak izango direnak eta
inguruan nahi ez diren eraginak eragingo ez dituztenak, alegia.
Esparru horren barruan, portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik
sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta
gizartea biziberritze aldera.
Esparru horren barruan, 2017. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeako
badia berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

Kuantifikazioa:

Kategoria

267.866,45

( % 4,21 )

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

2018ko aurrekontua

Kategoria

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

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, epaimahaietan, etabar.

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 100,00 )

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.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa
151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean
Beharraren deskribapen xehatua:
Programari dagokio GFAren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian
administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).
Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste
erakunde adiministatiboei (mankomunitateei edo partzuergoei) laguntzen die.

Kuantifikazioa:

46.475,58

Kategoria

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 2,56 )

Kategoria %

( % 100,00 )

Nola

Esleitutako adierazlea

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

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

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

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
220 - Lurraldearen Antolaketa
151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio
espedienteok aztertzea, baita partaidetza aktiboa edukitzea Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko
Planen idazketan eta eztabaidan.
Hirugarren ildoa da datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren,
gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Kuantifikazioa:

104.497,55

Kategoria

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 5,78 )

Kategoria %

( % 100,00 )

Nola

Esleitutako adierazlea

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

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

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

2018ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
230 - Arkitektura
151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean
Beharraren deskribapen xehatua:
Jarduera administratiboan lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko eta genero adierazleak kontuan hartzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak
garatzea.

Kuantifikazioa:

491.179,19

Kategoria

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 18,57 )

Kategoria %

( % 100,00 )

Nola

Esleitutako adierazlea

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

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

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

