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I. AURKEZPENA. 

Emakumeek eta gizonek tradizioz gizartean bete izan duten eginkizuna nabarmenki 

eraldatzen ari da azkenaldian, eta genero-berdintasuna (aurrerantzean, berdintasuna) 

lortzeko bidean aurrera egiten laguntzen duten gizarte-aldaketak gertatzen ari dira; 

aldaketa horiek ezinezkoak izango lirateke Mugimendu Feministaren eta Emakume 

Elkarteen laguntzarik gabe, eta beren lanarekin eta eguneroko jardunarekin hori 

ahalbidetu duten izenik gabeko emakume –baina baita gizon ere– horien guztien 

ahaleginik gabe.   

Aurrerapauso horri esker, berdintasuna oinarrizko eskubide bilakatu da instrumentu 

juridiko nagusietan, eta botere publikoei eskatzen zaie benetako eta egiazko 

berdintasuna eragozten edo zailtzen ari diren oztopoak desagerrarazi ditzatela. Nolanahi 

ere, errealitateak erakusten digu emakumeen eta gizonen artean botere-harreman 

asimetrikoak daudela, hala nola emakumeek lan-merkatuan, enplegu publikoaren 

alorrean eta eremu politikoan duten parte-hartzeari buruzko datuak, emakumeen 

aurkako indarkeriari buruzkoak, pobreziaren feminizazioari buruzkoak, emakume eta 

gizonek egiten duten denboraren erabilera desberdinari buruzkoak eta abarri buruzkoak 

aztertzean egiaztatu daitekeen moduan, izan ere, datu horiek guztiak nabarmen 

erakusten eta frogatzen baitute berdintasunaren alde lan egiten jarraitu beharra dagoela, 

bai botere publikoen partetik eta bai gizarte osoaren partetik ere. 

Europar Kontseiluak eskatuta mainstreaming edo genero-zeharkakotasunaren gaiaren 

inguruan elkartutako adituen taldeak hauxe zioen 1995. urtean: “gaur egun, denek 

aitortzen dute de iure berdintasunak1 ez dakarrela automatikoki de facto berdintasunik2”. 

Horrela, beraz, badirudi beharrezkoa dela kontuan izatea legearen aurrean berdintasun 

formala erabat aitortu izana –zalantzarik gabe, aurrerapauso erabakigarria izan den 

arren– ez dela nahikoa izan. Izan ere, desoreka egiturazkoa baita, argi eta garbi. 

Horregatik, beharrezkotzat jo da arau mailako berdintasunetik haratago joatea, genero-

berdintasunaren printzipioa eguneroko bizitzako edozein arlotan benetan aplikatu dadila 

bermatzeko erronkari helduz (aurrerantzean, berdintasun-printzipioa), gure iritziz, oro 

har, eremu desberdinetan gertatzen eta errepikatzen direlako diskriminaziozko eta 

desorekazko egoerak.    

Enplegu publikoaren eremua ez da salbuespen bat, agiri honetan azaltzen diren datuen 

bitartez egiaztatu ahal izango dugun moduan. Horrela, enplegu publikoan emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko asmoz, emakumeen eta gizonen 

artean benetako berdintasuna lortzeko 3/2007 Lege Organikoan, Enplegatu Publikoaren 

Oinarrizko Estatutuan, Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Udal 

Planean (2009-2011), Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen Antolamendurako Plan 

Estrategikoan eta azken urte hauetan udal ordezkaritza duten sindikatuak horrekin 

                                                 
 
1 Lege-berdintasuna. 
2 Egitatezko berdintasuna. 
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loturik egiten ari diren eskaeretan esandakoarekin bat etorriz, beharrezko ikusi da 

Gasteizko Udalean enplegu publikoaren eremuan berdintasunaren aldeko Plan berezi bat 

abian jartzea.  

Horregatik eta horri begira, 2012ko uztailaren 10ean, Gasteizko Udalean emakumeen eta 

gizonen berdintasunerako Batzorde paritarioa osatu zen, Funtzio Publikoaren Saileko eta 

Berdintasunaren Zerbitzuko langileek nahiz Udalean ordezkaritza duten sindikatuetako 

ordezkariek osatua. Batzorde horrek, beste lan-eginkizun batzuen artean, Gasteizko 

Udalean enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasunerako I. Plana prestatzeko 

ardura hartu zuen (aurrerantzean, Berdintasunerako I. Barne Plana). Plan hori 

prestatzeko orduan kontuan hartu da jarraipena emateko xedez sortu dela hori, Udalean 

enplegu publikoaren eremuan berdintasunaren aldeko hurrengo planak prestatzeko eta 

gauzatzen joateko helburuarekin.  

Horren guztiaren berri jakinik, Gasteizko Udalak beharrezko ikusi du bere antolamendua 

berdintasun-printzipioaren arabera hobeto egokitzea, enplegu publikoaren alorrean udal 

plantillako emakumeen eta gizonen lan-baldintzei dagokienez. Horrela, 2016ko 

martxoaren 4an, Gasteizko Udaleko enplegu publikoaren eremuan genero-

berdintasunerako I. Plana (2016-2018) onetsi du.  
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II. TESTUINGURUAN KOKATZEA: EMAKUMEEK LAN-MERKATUAN BIZI DUTEN 

ERREALITATEARI BURUZKO HURBILPEN BAT. 

Emakumeek berdintasunezko baldintzetan kalitatezko enplegua edukitzea 

lehentasunezko helburuetako bat da berdintasunaren aldeko politiketan, horrek 

harreman estua duelako autonomia ekonomikoarekin, emakumeek boterea, baliabideak 

eta onurak eskuratu, gauzatu eta kontrolatzearekin eta, oro har, gizartean duten 

posizioarekin.  

Emakumeek lan eremuan duten egoera aztertu nahi badugu, beharrezkoa da zenbait 

faktore kontuan hartzea, hala nola: emakumeak enplegua eskuratzea eta horri eustea, 

emakumeak profesionalki sustatzea, emakumeen auto-enplegua, ekonomia murgilduan 

duten presentzia nabarmena, emakumeek eta gizonek kontratu motaren eta lanaldiaren 

arabera duten presentzia, emakumeek jarduera-sektore desberdinetan eta maila 

profesional desberdinetan duten egoera, emakumeek zuzendaritzako eta administrazioko 

kontseiluetan duten presentzia, soldaten arteko ezberdintasuna, laneko sexu-jazarpena 

eta generoagatikoa, emakumeek eta gizonek kontziliazio-neurrietara jotzea, eta abar.  

Agiri honen xedea ez da laneko merkatuan dauden emakumeen egoerari buruzko 

azterketa bat egitea, eta ez da Gasteizko egoerara mugatzen, hain zuzen ere, lan honen 

xedea neurrien plan bat abian jartzea delako, Gasteizko Udalean lan egiten duten 

emakumeen errealitatea hobetzen laguntzeko eta gure erakundearen barruan enplegu 

publikoan berdintasunaren printzipioan aurrera egiteko. Horrexegatik, aurrerago, agiri 

honek zehaztasunez azalduko du emakumeek eta gizonek Gasteizko Udalean enplegu 

publikoaren alorrean bizi duten errealitatea, gai horri eskainitako kapitulu berezi batean.  

Oro har, emakumeek enplegu publikoan eta lan-merkatuan bizi duten errealitatea 

bereiztea gomendatzen duten alderdi garrantzitsuak badaude ere, interesgarria da 

oinarrizko datu batzuetatik abiatzea eta testuinguruan kokatzea, emakumeek oro har 

gure udalerrian lan-merkatuan bizi duten egungo egoerari buruzko lehen hurbilpen bat 

eduki dezagun, baina betiere, ahaztu gabe, jakina, nolako eragina duen enpleguan krisi 

ekonomikoaren egungo testuinguru honek eta nolako aldaketa sozioekonomiko 

garrantzitsuak gertatu diren azkeneko urte hauetan.  

2000ko maiatzaren 23an eta 24an Lisboan egindako Europako Kontseiluan, Europar 

Batasunak hurrengo hamarraldirako (2010) helburu estrategiko gisa ezarri zuen Europar 

Batasuneko herrialde guztietan emakumeek % 60ko jarduera-tasa erdiestea. Aldi berean, 

Europa 2020 Estrategiak ezartzen duenez, “20 eta 64 urte bitarteko biztanleen enplegu 

mailak egungo % 69 horretatik gutxienez % 75era igo beharko luke, besteak beste, 

emakumeek eta adin handiagoko langileek parte-hartze handiagoa izanik eta 

immigranteak biztanleria aktiboaren barruan hobeto barneratuz”. Europa 2020 

Estrategiarekin bat etorriz, Enpleguaren Espainiako Estrategiak (2012-2014) Helburu hau 

finkatu du: “Lan-merkatuan parte-hartzea handitzea eta langabezia gutxitzea, 20 eta 64 

urte bitarteko biztanleen artean % 74ko enplegu-tasa lortuz 2020ko denbora-tartean, eta 

azpi-helburu bat izango litzateke adin multzo horretan emakumeen enplegu-tasa % 68,5 
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izatea 2020an”. Helburu gisa ezartzen du, halaber: “Lan-merkatuan genero-berdintasuna 

sustatzea”, emakumeek enplegua berdintasunezko baldintzetan eskuratzeko eta 

profesionalki sustatzeko dituzten zailtasunak kontuan izanik, izan ere, horrek enplegu-

tasa txikiagoa eragiten baitu emakumeen artean.  

Beste alde batetik, Euskal Enplegu Estrategiak (2011-2014), beste helburu batzuen 

artean, hauek ezartzen ditu:  

- Enplegu tasa 2014. urtean % 69raino eta 2020an % 75eraino handitzea (20 urtetik 64 

urtera). Emakumeei dagokienez, 20 eta 64 urte bitarteko emakumeen enplegu-tasa 

2014an % 63ren gainetik eta 2020an % 67ren gainetik handitzeko helburua finkatzen 

du. 

- Enplegu-tasa 2014. urtean % 76,5eraino eta 2020an % 78raino handitzea (16 urtetik 

64 urtera).  

- Langabezia-tasa 2014an % 8aren azpitik eta 2020an % 6aren azpitik jaistea eta 

mantentzea (16 urtetik gorakoentzat) 3.  

Euskadin (eta Araban) EU-28 horren jarduera-tasetatik eta okupazio-tasetatik urrun 

gaude oraindik, bai emakumeei dagokienez eta bai gizonei dagokienez ere, eta are 

gehiago, Frantzia edo Alemaniako herrialdeekin alderatuta:  

Jarduera, Okupazio eta Langabezia Tasak –

EUROSTAT- 
Araba Euskadi EB28 Alemania Frantzia 

Emakumeen jarduera-tasa 2013 IV 54,1 52,0 66,2 72,6 67,4 

Gizonen jarduera-tasa 2013 IV 65,0 63,6 78,0 82,7 75,3 

Emakumeen okupazio-tasa (16-64) 2013 IV 45,2 44,0 59,0 69,1 60,6 

Gizonen okupazio-tasa (16-64) 2013 IV 55,3 53,8 69,7 78,3 67,7 

Emakumeen okupazio-tasa (55-64) 2013 IV  37,8 41,7 54,8 41,7 

Emakumeen langabezia-tasa (16-64) 2013 IV 16,4 15,3 10,9 4,9 10,2 

Gizonen langabezia-tasa (16-64) 2013 IV 15,0 15,4 10,6 5,3 10,1 

Emakumeen iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74) 

2012 
3,5 5,9 4,7 2,3 4,1 

Oharrak: 

Emakumeen jarduera-tasa: lan-merkatuan dauden edo lan bila dabiltzan 16 urtetik gorako emakumeak, 16 urtetik 
gorako emakume kopuru osoarekin alderatuta  

EB-28ko emakumeen jarduera-tasa: lan-merkatuan dauden edo lan bila dabiltzan 15-64 urte bitarteko emakumeak, 
15-64 urte bitarteko emakume kopuru osoarekin alderatuta. 

EUROSTAT okupazio-tasa (15 urtetik 64 urtera). 

Europako Okupazio Tasaren Helburua 2020: % 75. 

                                                 
 
3 BJAri buruzko estatistika-datua. 
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Emakumeen jarduera-tasa Araban gizonezkoen tasaren azpitik egon da beti eta oraindik 

ere hala dago, batez beste 14 puntuko aldearekin (emakumeak % 50 inguruan eta 

gizonak % 64 inguruan). Ikus daitekeenez, gaur egun ezberdintasun hori gutxitu egin da 

(10,9 puntu 2013ko IV. hiruhilekoan), emakumeen jarduera-tasa zertxobait igo egin 

delako eta gizonezko tasa apur bat jaitsi egin delako. 2013. urtetik aurrera, bi tasa hauek 

igoera arin bat izan dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Une honetan (2014ko I. hiruh.), BJAren arabera4 emakumeen jarduera-tasa 54,6 da eta 

gizonezkoena, berriz, 66,0. 

Jarduera-tasa adierazle sozioekonomiko bat da, lan-merkatuan lan egiten duten edo lan 

bila dabiltzan emakumeen edo gizonezkoen proportzioa neurtzen duena 16 urtetik gorako 

emakume kopuru osoarekin edo gizonezko kopuru osoarekin alderatuta (BJAren 

kalkuluaren arabera) edo 16 eta 64 urte bitarteko gizon-emakume kopuru osoarekin 

alderatuta (LMEren arabera5). Alde horretatik, emakumeek gizonekin alderatuta 

erakusten dituzten jarduera-tasa txikiagoek, eta bai emakumeek eta bai gizonek ere 

Europako herrialdeetako tasekin alderatuta dituztenek, batez ere 45 urtetik aurrera, 

erakusten dute ez dela ongi aprobetxatzen baliabide hori, ahalmen hori eta, sarritan, 

ekonomia aktiba dezakeen talentu hori.  

Lan-merkatuan duten presentzian emakumeen eta gizonen arteko genero-

ezberdintasunaren arrazoietako bat, hain zuzen ere, etxeko lanarekin eta zainketekin 

                                                 
 
4 Iturria: Eustat. Biztanleriaren jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA). 
5 LME / Lan Merkatuaren Errolda. 
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loturiko eginkizun gehientsuenak emakumeek beren gain hartzea da, eta horrek 

zuzeneko eragina du emakumeen jarduera-tasa txikiagoan, gizonenarekin alderatuta, 

gizonek beren lana ekoizpen-eremura bideratzen baitute nagusiki, hau da, lan-

merkatura.  

Emakumeek 2014ko I. hiruhilekoan Araban duten okupazio-tasari dagokionez, berriz, % 

44,5 da; gizonen tasa (56,0) baino 11,5 puntu txikiagoa6. Tasa hauek ongizate-

egoeraren garapen handiago bat izan duten herrialdeetakoarekin konparatzen baldin 

baditugu, ikus dezakegu distantzia handi bat dagoela emakumeen okupazio-tasari 

dagokionez. Alde horretatik, ezin daiteke aipatu gabe utzi emakumeen okupazio-tasa 

handienak dituzten herrialdeak izaera unibertsaleko ongizate-estatu handiena garatu 

duten berberak direla, eta halaber, ongizate eta bizi-kalitatearen mailarik handienak 

erakusten dituztenak, eta hori, neurri handi batean, berdintasunezko politiketan eta 

zerbitzu sozio-komunitarioetan egindako inbertsioekin loturik dago, esate baterako 

haurtzaindegietan edo haurrentzako jangeletan, amatasun eta aitatasunagatiko baimen 

parekagarri eta besterenezinetan eta abarretan. 

Beste alde batetik, Araban emakumeen langabezia-tasa 2014ko I. hiruhilekoan % 18,6 

da; gizonen tasa baino 3,5 puntu handiagoa, hura % 15,1 baita7. Langabezia-tasa 

desberdina da argi eta garbi, beste aldagai batzuk ere kontuan hartzen baditugu, hala 

nola adina, jatorrizko herrialdea, desgaitasuna...  

Gasteizen 2014ko martxoaren 31n 22.432 pertsona zeuden langabezian, eta horietatik % 

53 emakumeak ziren. Emakume horietatik % 17,27k 30 urte baino gutxiago ditu, % 

41,92k 30 eta 44 urte bitartean ditu, eta % 40,81ek 45 urte edo gehiago ditu. 

Naziotasunari dagokionez, emakume horietatik % 81,83k espainiar naziotasuna dute, % 

18,17k atzerritar naziotasuna, eta azken hauen artean Afrika Iparraldeko emakumeak 

nabarmentzen dira8. Hazkunde ekonomikoko zikloetan, erregistratutako langabeziak, 

enplegu-erregulaziorako espedienteek edo langabezia-tasek eragin handiagoa dute 

emakumeengan (ikus grafikoak), eta aldiz, beste une batzuetan, 2009ko atzeraldi 

handian esaterako, gizonenek harrapatu eta are gainditu ere egiten dituzte. Krisiaren 

azkeneko hiruhilekoetan, hala eta guztiz ere, adierazle hauek berriro eragin 

negatiboagoak erakutsi dituzte emakumeengan gizonezkoengan baino.  

Krisi ekonomikoaren ondorioz eta, halaber, hasiera batean krisiaren eraginik handiena 

jasan zuten sektoreetan (eraikuntza, automobilaren sektorea, eta abar) lan egiten duten 

gizon askoren egoerak okerrera egin izanaren ondorioz, 2009. urtean, lehenengo aldiz, 

gizonezkoen langabezia emakumezkoena baino zertxobait handiagoa izan zen.  

 

                                                 
 
6 Iturria: Eustat. Biztanleriaren jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA) 
7 Iturria: Eustat. Biztanleriaren jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA) 
8 Iturria: Lanbide / Analisi, azterlan eta estatistika zerbitzua.  
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Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Dena den, horrek ez gaitu bultzatu behar pentsatzera krisiak ez duenik emakumeengan 

eraginik izan, krisia bereziki gogorra bilakatu baita lan munduko eremurik ahulenekin eta 

estuen daudenekin, eta horien artean emakumeen presentzia oso garrantzitsua da. 

Emakume askok bizi duten langabezia-egoera, gizonekin alderatuta duten soldata-

ezberdintasuna eta emakumeen bizi-baldintzetan ondorio kaltegarriak dituzten lan-

merkatuko beste alderdi batzuk direla eta, eta horrekin batera, desberdintasunaren 

egiturazko izaeraren ondorio den "pobreziaren feminizazioa" deitu izan den fenomenoa 
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dela eta, emakumeak, kasu askotan, pobreziazko eta/edo gizarte-bazterkeriazko 

benetako egoera batean edo arriskuan aurkitzen dira. 

EAEko Pobrezia eta Gizarte Ezberdintasunei buruzko 2012ko Inkestaren Txostenean 

adierazten den moduan, pobreziaren eta benetako ongizate-gabeziaren adierazleek 

horrelako fenomenoek duten benetako eraginari buruzko hurbilpen bat eskaini nahi dute, 

jakinik arrisku-faktoreak egon daitezkeela diru-sarreretan (mantenuko pobrezia edo 

eskasia) edo epe luzerako bizi-baldintzetan eta etxeen erreserbako ondarean (metatzeko 

pobrezia edo eskasia). Benetako pobrezia/ongizatearen egungo PGDI adierazleak bost 

egoera bereizten ditu: pobrezia, ongizatearen gabezia, ongizate-elementuekin 

konbinatutako arrisku-elementuak, ia ongizate osoa eta ongizate osoa. Hori kontuan 

izanik, sexuaren araberako pobrezia desberdinen eraginari buruzko analisiaren lehen 

ondorioak garbi erakusten du kasu guztietan egoera konparatua okerragoa dela 

emakumeak buru diren etxeetan.  

Oso oinarrizko datuak dira, azterketaren xede diren eremuak hedatzea eta horiek 

gehiago sakontzea eskatzen dutenak, baina argi erakusten dute, lehen hurbilpen 

honetan, zein ezberdintasun-egoeratan aurkitzen diren emakumeak lan-merkatuan.  
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III. BERDINTASUNARI BURUZKO MARKO JURIDIKO NAGUSIA ENPLEGU 

PUBLIKOAREN ALORREAN. 

Berdintasunerako politikei dagokienez, ezinbestekoa da Nazio Batuek sustatutako esparru 

juridikoa abiapuntutzat hartzea nazioz gaindiko mailetan. Nazio Batuen Gutuna (1945eko 

urria) eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala oinarri gisa harturik9, NBE beste 

erabaki batzuk hartzen joan zen, eta horien bidez bultzatu eta behartu egin zituen 

Estatuak, berdintasunaren eta ez-diskriminazioaren printzipioa bermatzera. Erabaki 

horien artetik honako hauek azpimarratu behar dira:   

- Emakumearen eskubide politikoei buruzko hitzarmena10.  

- Emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeari buruzko 

hitzarmena11 eta Hitzarmenaren Hautazko Protokoloa12. 

- Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko adierazpena13. 

- Beijingeko Adierazpena eta Emakumeei buruzko Nazio Batuen IV. Mundu 

Konferentziaren Ekintzarako Plataforma14 (Beijing, 1995) eta horren ondorengo 

berrikuspen-saioak. 

Bestalde, eta Europar Batasunari dagokionez, bai jatorrizko Zuzenbidea eta bai eratorria 

ere berdintasunaren alorrean ondare komunitario garrantzitsu bat sortzen joan dira, eta 

horren jatorria Erromako Itunaren 119. artikulua15 dela jo izan da. Asko dira sortu izan 

diren eta, Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegietako Jurisprudentziarekin batera, 

berdintasunaren eremuan Europar Batasunaren politika zehazten joan diren 

zuzentarauak, erabakiak, ebazpenak, gomendioak eta abar...  

Baina berdintasunaren printzipioa eta, halaber, edozein eratako genero-diskriminazioren 

berariazko debekua, Estatuko eta Erkidegoetako arau juridiko desberdinetan ere jasoak 

daude. Horrekin loturik, beharrezkoa da azpimarratzea joan den hamarraldian bi lege 

berezi onetsi zirela berdintasunaren alorrean:  

                                                 
 
9 Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala Nazio Batuen Batzar Nagusiak hartu eta aldarrikatu zuen 1948ko 
abenduaren 10eko 217. A (III) Ebazpenaren bidez.    
10 Nazio Batuen Batzar Nagusiak sinatzeko eta berresteko aukera zabaldu zuen 1952ko abenduaren 20ko 640 
(VII) Ebazpenaren bidez. 1954ko uztailaren 7an sartu zen indarrean. Espainiako Estatuak 1974ko apirilaren 
14an izenpetu zuen. 
11 Nazio Batuen Batzar Nagusiak xedatu eta sinatzeko eta berresteko edo atxikitzeko aukera zabaldu zuen 
1979ko abenduaren 18ko 34/180 Ebazpenaren bidez, eta 1981eko irailaren 3an sartu zen indarrean. Espainiako 
Estatuak 1983ko abenduaren 16an berretsi zuen Hitzarmena. 
12 1999ko urriaren 6an, A/54/4 Ebazpenaren bidez, Nazio Batuen Batzar Nagusiak emakumeen aurkako 
diskriminazio modu guztiak ezabatzeari buruzko Hitzarmenaren Hautazko Protokoloa onetsi zuen.  
13 Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzko Adierazpena 1993ko abenduaren 20an onetsi zuen 
Batzar Nagusiak 48/104 Ebazpenaren bidez. 
14 Nazio Batuek antolatutako Emakumeei buruzko IV. Mundu Konferentzia Beijingen (Txina) egin zen 1995eko 
irailaren 4an eta 15ean. Han bildutako 189 Estatuetako ordezkaritzek (horien artean, Espainiako Estatua) 
adostasunez onetsi zituzten bi agiri: Beijingeko Adierazpena eta Ekintzarako Plataforma. 
15 EEEren 1957ko martxoaren 25eko Eraketa Itunaren 119. artikuluak (1986ko urtarrilaren 1eko EBO) 
emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-berdintasunaren printzipioa ezartzen du lan berarentzat. Gero, 
ordainsari-berdintasunaren printzipioa Amsterdamgo Itunean jasoko dute “lan berarentzat edo balio bereko lan 
batentzat” (11.9.1 artikulua). 
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1. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa16 

(aurrerantzean, Berdintasunerako 4/2005 Legea). 

2. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakume eta gizonen arteko 

benetako berdintasun eragingarrirakoa17 (aurrerantzean, Berdintasunerako Lege 

Organikoa). 

Eusko Jaurlaritzak bere VII. Legegintzaldian onetsitako Berdintasunerako 4/2005 Legeak 

ezartzen ditu emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorrean euskal botere publikoen 

jardueretan gailendu behar diren printzipio orokorrak, eta horrez gain, bizitzako esparru 

desberdinetan berdintasuna sustatzeko eta bermatzeko neurri batzuk arautzen ditu, eta 

bereziki, emakumeen autonomia sustatzeko neurriak eta egoera sozial, ekonomiko eta 

politikoa indartzekoak. 

Bestalde, Berdintasunerako Lege Organikoak berdintasunaren printzipioa garatzeko 

Botere Publikoen jarduera-printzipio batzuk finkatzen ditu, pertsona fisiko eta juridikoen 

eskubideak eta betebeharrak arautzen ditu –publikoak izan nahiz pribatuak izan–, eta 

sektore publikoan nahiz pribatuan sexuagatiko diskriminazio mota oro ezabatzeko eta 

zuzentzeko xedea duten neurriak aurreikusten ditu.  

Berdintasunerako Lege Organikoaren 45. artikuluak ezartzen duenez, enpresek nahitaez 

babestu behar dute emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunaren eta aukera-

berdintasunaren printzipioa lan esparruan. Horrez gain, 250 langiletik gorako plantillak 

dituzten enpresek berdintasunerako planak prestatu eta abian jarri behar dituzte, eta 

horiek, lan arloko legeriak ezartzen duen moduan negoziatu beharrekoak izango dira.  

Gasteizko Udalak, erakunde gisa, 250 langiletik gorako plantilla du, eta beraz, 

Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15. artikuluarekin bat etorriz abian jarri diren 

emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan edo programez gain, Berdintasunerako I. 

Barne Plan bat prestatu beharra dagoela ikusi dute. Aipatutako 15. artikuluarekin bat 

etorriz Berdintasunerako Zerbitzuak sustatutako eta koordinatutako berdintasunaren 

alorreko udal plangintzak, herritarrei zuzendutako helburu eta neurri batzuk biltzeaz 

gain, Udalari berari erakunde gisa zuzendutako beste helburu eta neurri batzuk ere ezarri 

izan ditu, bai enplegu publikoari dagokionez eta bai udal politikak berdintasunaren 

printzipiora egokitzeari dagokionez ere.  

Beste alde batetik, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuko zortzigarren Xedapen 

gehigarriak18 (aurrerantzean, EPOE) ezartzen du, halaber, Herri Administrazioek nahitaez 

errespetatu eta sustatu behar dutela emakumeen eta gizonen tratu-berdintasuna eta 

aukera-berdintasuna lan esparruan, eta horri begira, emakumeen eta gizonen arteko 

                                                 
 
16 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa (2005eko martxoaren 2ko 42 
zk. EHAA). 
17 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakume eta gizonen arteko benetako berdintasun 
eragingarrirakoa (2007ko martxoaren 23ko 71 zk. EBO) 
18 7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena (2007ko apirilaren 13ko 89 
zk. EBO).  
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edozein lan-diskriminazioren aurka egiteko neurriak hartu beharko dituzte. Horrez gain 

ezartzen du langile funtzionarioen lan-baldintzei buruzko hitzarmenean edo hitzarmen 

kolektiboan garatu beharreko berdintasunerako planak prestatu eta aplikatu beharko 

dituztela Administrazioek.  

Beharrezkoa da azpimarratzea, gainera, bai Gasteizko emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako II. Planak (2009-2011) eta bai Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen 

Antolamendurako Plan Estrategikoak (2011-2015) ere, beste ekintza batzuen artean, 

udal plantillako emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostiko bat lantzea 

aurreikusten dutela, eta halaber, Udalaren baitan emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako Barne Plan bat abian jartzea.   
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IV. KONTZEPTU-MARKOA ETA JARDUERA-PRINTZIPIO NAGUSIAK.  

Genero-berdintasunaren alorreko legeria bereziak, Nazio Batuen eta Europako 

Erkidegoaren nazioz gaindiko hitzarmenekin bat etorriz, abiapuntutzat hartzen dute 

ezberdintasuna egiturazkoa dela eta emakumeen eta gizonen botere-harreman 

asimetrikoen eredu bat dagoela eztabaidatu beharrekoa, sexuen arteko harremanen eta 

nortasunen beste paradigma bati bide emateko, modu zehatzago batean egokitu dadin 

berdintasunaren eta erabateko herritartasunaren printzipioetara, betiere 

ezberdintasunarekiko eta dibertsitatearekiko errespetutik. 

 

Interesgarritzat jotzen da Berdintasunerako I. Barne Planak bere egitea 4/2005 Legean 

adierazitako "berdintasunaren" kontzeptua; bertan, esaten denez berdintasuna zentzu 

zabalean ulertu behar da, eta ez bakarrik abiapuntuko baldintzei dagokienez, eskubideak, 

boterea eta baliabide eta onura ekonomiko nahiz sozialak eskuratzeko orduan, baizik eta, 

baita ere, horiek gauzatzeko eta eraginkortasunez kontrolatzeko baldintzei dagokienez 

ere. Halaber, dibertsitatearekin begirunetsua den eta emakumeen eta gizonen 

berezitasunak uztartzen dituen berdintasun bat da, gizonezkoen eredua ezartzeko eta 

orokortzeko joera hori zuzenduko duena. Azken batean, kontua, legeak dioen moduan, 

emakumeak eta gizonak desberdintasunean berdinak izatea da.   

 

Berdintasunerako 4/2005 Legean aipatzen den berdintasunaren kontzeptuak emakumeen 

dibertsitatea baina baita gizonena ere kontuan hartu beharra dagoela ezartzen du. Alde 

horretatik, ezinbestekoa da berdintasunerako politikek eta, beraz, baita Berdintasunerako 

I. Barne Planak ere aurreikustea, diskriminazioaz eta genero-ezberdintasunaz gain, beste 

xehetasun batzuk ere egon daitezkeela (klasea, adina, desgaitasuna, sexu-aukera, 

immigrazioa, etnia eta abar), elkar hartuta askotariko diskriminazioa eragiten dutenak 

edo eragin dezaketenak, eta horrek eragin negatiboa izango du berdintasunaren helburua 

homogeneoki garatu dadin emakume guztientzat, baita gizon guztientzat ere.  

Aurrerago ikusiko dugunez, dibertsitatea errespetatzea eta askotariko diskriminazioa 

kontuan hartzea botere publikoek berdintasunaren alorrean duten jarduera-

printzipioetako bat da.  

 

Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluak ezartzen duenez, Euskadiko botere 

publikoen jarduera arautu eta gidatu behar duten printzipio orokorrak hauek dira:  

 

1. Tratu-berdintasuna. Legeak debekatu egiten du genero-diskriminazio oro, zuzena izan 

nahiz zeharkakoa izan. 

 

2. Aukera-berdintasuna. Legeak ezartzen duenez, botere publikoek beharrezko neurriak 

hartu behar dituzte berdintasunaren printzipioa bermatzeko eta emakumeen eta 

gizonen eskubideak garatzeko.  

 

3. Dibertsitatea eta desberdintasuna errespetatzea. Azpimarratzen denez, ezinbestekoa 

da beharrezkoak diren bitartekoak jartzea, eta berdintasunaren aldeko prozesua 
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gauzatzeko orduan errespetatu daitezela emakumeen eta gizonen arteko dibertsitatea 

eta desberdintasuna eta, halaber, emakumeen kolektiboaren baitan eta gizonen 

kolektiboaren baitan daudenak ere.  

 

4. Genero-ikuspegia barneratzea. Ezinbestekoa da politika publiko guztiek 

diskriminazioa eta genero-desberdintasuna dagoela sistematikoki onartzea. 

 

5. Ekintza positiboa. Egitatezko ezberdintasunak ezabatzeko edo gutxitzeko xedea duten 

aldi baterako neurri zehatzak hartzea beharrezkoa dela azpimarratzen da. 

 

6. Rolak eta genero-estereotipoak ezabatzea. Botere publikoek ezabatu egin behar 

dituzte rolak eta genero-estereotipoak, baita lanaren sexu-banaketarekin zerikusia 

dutenak ere. 

 

7. Ordezkaritza orekatua. Erabakiak hartzeko orduan emakumeen eta gizonen 

presentzia orekatua erdiesteko beharrezkoak diren neurriak hartu behar dira. Horri 

begira, legeak dioenaren arabera, bi sexuetako bakoitzak gutxienez % 40ko 

presentzia duenean jotzen da presentzia orekatutzat. 

 

8. Berdintasunaren alorreko jardueretan elkarlanean eta koordinatuta jokatu behar da, 

jarduera eraginkorragoa eta onuragarriagoa izan dadin.  

 

Berdintasunerako 2/2005 Legeak ezarritako printzipio hauez gain, Berdintasunerako Lege 

Organikoak 14. artikuluan ezartzen duenez, ondorengo printzipioek ere gidatuko dute 

botere publikoen jarduera:   

 

9. Ezabatu egin behar da emakumeen aurkako indarkeria oro eta sexu-jazarpen eta 

jazarpen sexista edo sexuagatiko jazarpen oro. 

 

10. Amatasuna babestu behar da, haurdunaldiak, erditzeak eta edoskitzeak dituzten 

ondorioetan arreta berezia jarriz.  

 

11. Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri 

egitea.  

 

12. Administrazio alorrean hizkuntzaren erabilera ez-sexista ezarri behar da. 

 

13. Azterlanak eta estatistikak berdintasunaren printzipioaren arabera egokitu behar dira. 

 

14. Berdintasunaren printzipioa partikularren arteko harremanetan. 

 

15. Berdintasunaren alorreko irizpide orokor guztiak garapenaren aldeko nazioarteko 

lankidetza-politikara hedatu behar dira. 
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V. GENERO-BERDINTASUNERAKO I. PLANA (2016-2018) GASTEIZKO UDALEKO 

ENPLEGU PUBLIKOAREN EREMUAN. 

 

Arestian adierazi den moduan, Berdintasunerako Lege Organikoaren 45. artikuluak 

ezartzen du ezinbestekoa dela berdintasunerako planak ezartzea 250 langile baino 

gehiagoko plantilla duten enpresetan. Bestalde, EPOEaren Zortzigarren Xedapen 

Gehigarriak ezartzen du herri-administrazioentzat nahitaezkoa dela enplegu publikoaren 

alorrean emakumeen eta gizonen edozein lan-diskriminaziori aurre egiteko xedea duten 

neurriak hartzea, enplegu publikoaren eremuan tratu-berdintasunaren eta aukera-

berdintasunaren printzipioak garatu ahal izan daitezen. Horrez gain adierazten du 

langileen lan-baldintzei buruzko hitzarmenean edo hitzarmen kolektiboan garatu 

beharreko berdintasunerako planak prestatu eta aplikatu beharko dituztela.  

 

Aipatutako legeriak ezarritako betebehar horiez gain, beharrezkoa da azpimarratzea, 

gainera, bai Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Planak (2009-2011) 

eta bai Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen Antolamendurako Plan Estrategikoak (2011-

2015) ere, beste ekintza batzuen artean, udal plantillako emakumeen eta gizonen 

egoerari buruzko diagnostiko bat lantzea aurreikusten dutela, eta halaber, Udalaren 

baitan emakumeen eta gizonen berdintasunerako Barne Plan bat abian jartzea.   

 

Berdintasunerako II. Planari dagokionez, enplegu publikoan berdintasuna erdiesteari 

buruzko 5. jarduera-ildoan jaso dira neurri horiek, arlo ekonomikoan emakumeei buruzko 

Programaren baitan. 5.1.2. jarduerak, berdintasunerako Barne Plan bat prestatzeko lan-

prozesu bat finkatzea aipatzen zuen, eta horren prestakuntzan Funtzio Publikoaren 

Sailak, Berdintasunerako Zerbitzuak eta udal ordezkaritza duten sindikatuek parte 

hartuko lukete.  

 

Beste alde batetik, eta Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen Antolamendurako Plan 

Estrategikoari (2011-2015) dagokionez, neurri osagarri bat (C.2) finkatzen da, eta 

horren bitartez, Berdintasunerako II. Planean deskribatutako jarduerak jasotzen dira, bai 

udaleko plantillan emakumeek eta gizonek duten egoerari buruzko diagnostikoa egiteari 

dagokionez eta bai Funtzio Publikoaren Sailaren erantzukizunpean Berdintasunerako 

Barne Plan bat prestatzeko xedea izango duen lan-prozesu bat abian jartzeari dagokionez 

ere. Horrekin loturik, adierazten du langileen legezko ordezkariek parte hartuz eta 

haiekin negoziatuz egingo dela Plan hori, eta horri begira, Batzorde bat eratuko da, 

Berdintasunerako Barne Planaren faseetako bakoitzari jarraipena egingo diona. 

 

Udalak hartutako konpromisoak betetzearren, Funtzio Publikoaren Sailak, 2011. urtean, 

Gasteizko Udalean emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Barne Diagnostikoa 

prestatzeko berezko eginkizunak burutu zituen.  Hori egin ondoren, eta arestian adierazi 

den moduan, 2012ko uztailaren 10ean emakumeen eta gizonen berdintasunerako 

Batzorde paritarioa eratu zen Udalean, ondorengoek osatua:  

 

- Pertsona bat Funtzio Publikoaren Sailaren ordezkari gisa. 
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- Bi pertsona Berdintasunerako Zerbitzuaren ordezkari gisa. 

- Pertsona bat ELA-STV sindikatuaren ordezkari gisa. 

- Pertsona bat LAB sindikatuaren ordezkari gisa. 

- Pertsona bat CCOO sindikatuaren ordezkari gisa. 

 

Batzorde horrek, 2012 eta 2013 urtetan zehar egindako 23 bileretan, Udaleko plantillan 

dauden emakumeen eta gizonen egoerari buruzko alderdi desberdinen azterketa 

xehakatu bat egin zuen eta Plan hau idatzi zuen.  

 

Berdintasunerako Barne Plana egin aurretik, "Gasteizko Udalean enplegu publikoaren 

alorrean emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. Plana prestatzeko Oinarrizko 

Agiria" izeneko lehen agiri bat idatzi zuen, Batzordeak 2012ko irailaren 11n onetsi zuena 

eta Plan horren oinarriak eta egitura finkatzeko helburua izan zuena.  

 

Berdintasunerako Barne Planaren argitalpena:  

 

Plan honek izaera berezia du, berdintasuna Gasteizko Udaleko enplegu publikoaren 

alorrean jorratzen duelako bereziki, eta horrez gain, Udalean berdintasunaren alorrean 

egindako lehen barne-plana da, eta beraz, I. argitalpena da. Plan hau, hain zuzen ere, 

Udalean enplegu publikoaren alorrean berdintasunaren alde etorkizunean planak 

prestatzen eta gauzatzen joateko helburuarekin sortu da.  

 

Gasteizko Udaleko berdintasunerako politiken ibilbidearen parte da, eta orain arte, 

ondorengo plangintzak egin dira horren barruan, Berdintasunerako I. Barne Plan honez 

gain:  

 

- Emakumeen aldeko ekintza positiborako Gasteizko I. Udal Plana (1999-2003). 

- Emakumeei zuzendutako indarkeriaren aurkako I. Udal Plana (2003-2005) 

- Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Udal Plana (2009-2011). 

- Gasteizko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Udal Plana (2014-2015). 

 

Berdintasunerako I. Barne Plana idaztearekin batera, Gasteizko Udalak, Berdintasunerako 

Zerbitzuak sustatuta eta koordinatuta, Gasteizko emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako III. Plana (2014-2015) idatzi zuen, eta 2014ko otsailaren 7an onetsi 

zuen; horren helburua, Gasteizko udalerrian genero-berdintasunaren helburua betetzen 

aurrera egitea da, eta horren helburu instrumentala, berriz, Gasteizko Udalean 

berdintasun-politikak ezartzen aurrera egitea.  

 

Berdintasunerako I. Barne Planaren eta Berdintasunerako III. Planaren helburuak 

elkarrekin egokitzearren eta antolatzearren, ezinbestekotzat jo zen Berdintasunerako I. 

Barne Plana enplegu publikoaren alorrera mugatu zedila, eta horrexegatik, 

Berdintasunerako III. Planak ez du eremu honetako helbururik eta neurririk jaso.  
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Berdintasunerako I. Barne Planaren helburu soziala eta instrumentala:  

 

Berdintasunerako I. Barne Planaren helburu soziala, hain zuzen ere, Gasteizko Udalean 

enplegu publikoaren eremuan genero-berdintasuna pixkanaka erdiesten joatea da. 

 

Nolanahi ere, badu helburu instrumental bat, hots, berdintasunaren alorreko beste 

plangintza batzuekin batera, Udalean berdintasunaren aldeko politikak ezartzen aurrera 

egiten laguntzea.  

 

Berdintasunerako I. Barne Planaren aplikazio-eremua: 

 

Berdintasunerako I. Barne Planaren helburuek eta neurriek lotura nabarmena dute udal 

plantillarekin, eta ez zaizkie aplikatzen erakunde publiko eta udal sozietate publikoetako 

plantillari eta horien enplegu-baldintzei. 

 

Gasteizko Udaleko langileen lan-baldintzak arautzen dituen Hitzarmena 

Berdintasunerako I. Barne Planaren arabera egokitzea: 

 

EPOEko zortzigarren Xedapen gehigarriak ezartzen duenez, langile funtzionarioen lan-

baldintzei buruzko hitzarmenean edo hitzarmen kolektiboan garatu beharreko 

berdintasunerako planak prestatu eta aplikatu beharko dituzte Herri Administrazioek. Eta 

beraz, beharrezkoa da Gasteizko Udaleko langileen lan-baldintzak arautzen dituen 

Hitzarmenak Berdintasunerako I. Barne Planaren helburuak eta neurriak jasotzea eta 

horiekin bat etortzea, eta horrez gain interesgarritzat jotzen da Plan hori Udaleko lan-

baldintzak arautzen dituen Erabakiaren eranskin bat izatea eta horren zati bereizezin 

izatea.   

 

Berdintasunerako I. Barne Plana sustatu duen Saila eta beste Zerbitzu eta 

Eragile laguntzaile batzuk: 

 

Berdintasunerako I. Barne Plana, bereziki enplegu publikoaren alorrera mugatzen denez 

gero, Enplegu Publikoaren Sailak sustatu, koordinatu eta ebaluatzen du.  

 

Nolanahi ere, Berdintasunerako Zerbitzuaren laguntza eta aholkularitza oso garrantzitsua 

dela jotzen da, berdintasunaren alorreko zerbitzu espezializatua delako; eta halaber, 

Plana hobetzen joan dadin, emakumeen eta gizonen berdintasunerako Batzorde 

paritarioak jarraipena egitea, bertan Udalean ordezkaritza duten sindikatuetako 

ordezkariek parte hartzen dutelarik. 

Berdintasunerako I. Barne Planaren egitura: 

 

Berdintasunerako I. Barne Plana bi atal handiren inguruan antolatu da:  

 

1. Jarduera-ildoak.   

2. Kudeaketa-eredua 
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1. Jarduera-ildoak 

 

Berdintasunerako I. Barne Plana ondorengo jarduera-ildoetan antolatua dago:  

 

1. Sentsibilizazioa, informazioa, komunikazioa eta barne-partaidetza.  

2. Lanpostuen zerrenda (LZ). Definizioak, edukiak eta hiztegia.  

3. Enplegu publikoa erdiestea: 

3.1 LEPak 

3.2 Aldi baterako enplegua eskuratzeko prozesuak 

4 Ibilbide profesionalaren sustapena eta garapena. 

5 Ordainsariak. Ordainsarien bereizketa, zuzenekoa nahiz zeharkakoa.  

6 Berdintasuna etengabeko prestakuntzan eta berdintasunaren aldeko prestakuntza. 

7 Emakumeen eta gizonen arteko presentzia orekatua enplegu publikoarekin 

loturiko organoetan. 

8 Laneko osasuna eta segurtasuna: 

8.1 Laneko arriskuen eta gaixotasunen prebentzioa emakumeen presentzia 

handia duten lanpostuetan. 

8.2 Haurdunaldia eta amatasuna. 

8.3 Sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena. 

8.4 Laneko segurtasuna. 

9 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri 

egitea. 

10 Hizkuntzaren eta irudiaren erabilera ez-sexista. 

11 Azterlanak eta estatistikak berdintasunaren printzipioaren arabera egokitzea. 

12 Berdintasuna negoziazio kolektiboan. 

Jarduera-ildo hauen helburua lan-ildo nagusiak finkatzea da, Gasteizko Udalean 

emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Barne Diagnostikoa (2011) izeneko 

txostenean baina baita Plan hau prestatzeko egindako lan-prozesu osoan zehar ere 

hautemandako premietan oinarrituta. Ildo estrategikoak, aldi berean, lehentasunezko 

helburu eta neurrietan antolatuta geratu dira.  

Horrela, udal plantillako emakumeen eta gizonen errealitatea eremu edo esparru 

desberdinetan egituratua geratu da, eta horien arabera jarduera-helburu bereziak 

finkatzen dira, esku hartzeko ildo bakoitza modu orokor eta koherente batez lantzeko 

aukera emanez eta jarduera-helburuetan eta jardueretan zehaztu daitezela eta 

eraginkortasuna izan dezatela erraztuz. 

Hori betetzeko, helburu bakoitza jardueretan zehaztua geratuko da, hau da, ezarritako 

gauzatze-aldian hartuko diren neurrietan. Jarduera bakoitzean, hori gauzatzeko 

erantzukizuna zein Sailek duen adierazten da, baita horretan zein Sailek lagunduko duten 

ere. Horrez gain, gauzatuko den jarduera hori lehendik gauzatzen ari diren jarduera bat 

den ala ez adieraziko da; lehendik gauzatzen ari den baina Berdintasunerako I. Barne 



 

 20 

 

Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasuna lortzeko I.plana                                                               I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público 

 

Planak aldaketa batzuk egin dizkion jarduera bat den ala ez; edo Planaren baitan 

diseinatu den jarduera berri bat den ala ez. Beste alde batetik, jarduera hori zein 

aurrekontu-ekitalditan gauzatuko den adieraziko da eta, azkenik, zein aurrekonturekin. 

Alderdi desberdinak eredu honen arabera zehaztu dira:  

1 jarduera-ildoa: …. 

1.1. Helburua: … 

Jarduera Sail arduraduna Sail laguntzailea 

1.1.1: …   

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik 

gabe 

Aurrek. arrunta Aurrek. berria 

Abian  2016     

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria  2018     

Aurrekontuari dagokionez, hiru kategoria finkatu dira. Udaleko langile teknikoen bitartez 

egiten diren jarduerei "Aurrekonturik gabe" esaten zaie, baldin eta pertsonaleko berezko 

gastuaz gain beste inolako gasturik ez badute. Bigarren kategoria bat "Zerbitzuaren 

Aurrekontu arrunta" deiturikoa da; hau da, horren erantzukizuna duen Sailaren edo 

Zerbitzuaren aurrekontu arruntaren bidez ordainduko diren jardueren aurrekontua izango 

litzateke, edo Sail edo Zerbitzu honetako programa zabalago baten parte izanik, 

horrexegatik hain zuzen ere Programa horren kontura ordainduko dena. Eta azkenik, 

"Aurrekontu berria" deituriko hirugarren kategoria bat ezartzen da, Berdintasunerako I. 

Barne Planak sortzen duen aurrekontu berria zehaztuko duena eta, oro har, ezarpen 

berria izango duten jarduerak ordainduko dituena.  

2.- Kudeaketa-eredua. 

 

Berdintasunerako I. Barne Plana abian jartzeko ezinbestekoa da lankidetza eta 

koordinazio arloko ahalegin handi samar bat egitea, zeren eta, horren planteamendua 

are eraginkorragoa izango baita esku hartzen duten egitura eta eragile desberdinen 

artean baina baita udal plantillarekin ere lankidetza eta koordinazioa ahalbidetuko duten 

sinergiak sortu ahala.  

 

Hori ezartzeko, beraz, ezinbestekoa da komunikazioan eta barne-partaidetzan 

oinarritutako lan-prozesu bat. Horrek, helburuak erdiesteko garaian hobekuntza batzuk 

ekartzeaz gain, eragile desberdinek eta udal plantillak berezkoak dituzten gaietan parte 

har dezatela sustatzea ekarriko du, hala nola erakundea bera eta bere lan-baldintzak 

berdintasun printzipiora hobeto egokitzea. Eta horrela, komunikazioa eta partaidetza 

Berdintasunerako I. Barne Planaren ezarpenaren, jarraipenaren eta ebaluazioaren fase 

guztietan barrena kontuan hartu behar diren lan-printzipio bilakatuko dira. 
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Eta horrela, Berdintasunerako I. Barne Planak ezarpenerako, jarraipenerako eta 

ebaluaziorako izango dituen lan-egiturak jaso eta deskribatzen ditu kudeaketa-ereduak, 

baita kudeaketa-fase desberdinak ere.  

 

Helburuak erdiesteko orduan eraginkortasuna izateak badu loturarik ezarpen-fasearen 

jarraipen eta hobekuntzarekin, eta horrexegatik, Berdintasunerako I. Barne Planaren 

kudeaketa-ereduaren parte da jarraipen hori, baita ebaluazio-eredua ere, eta hala, 

ezarpena hasten den momentutik diseinatu eta jarri da abian, Berdintasunerako I. Barne 

Planaren parte izanik. 

 

Berdintasunerako I. Barne Planaren kudeaketak horren helburuak erdiesteko orduan 

duen garrantziaz jabeturik, interesgarritzat jo da atal berezi bat horri eskaintzea, 

"Kudeaketa-eredua" izenburupean helburuak eta aipatutako alderdi horien gaineko 

jarduerak bilduko dituena.  

 

Eta horrela, kudeaketa-eredu hori elementu hauen gainean antolatua geratu da:  

 

1. Lan-egiturak. 

2. Kudeaketa-faseak. 

a. Plangintza. 

b. Ezarpena. 

c. Jarraipena eta ebaluazioa. 

 

Berdintasunerako I. Barne Planeko faseen epeak: 

 

Berdintasunerako I. Barne Planaren fase desberdinak ondorengo denbora-epe hauetan 

garatuko dira:  

 

Prestakuntza: 2012-2016 

Ezarpena: 2016-2017 

Ebaluazioa: 2008ko I. seihilekoa 

Berdintasunerako I. Barne Planaren prestakuntza-prozesua: 

Funtzio Publikoaren Sailak 2011. urtean egindako Emakumeen eta gizonen 

berdintasunari buruzko Barne Diagnostikoa Gasteizko Udalean izeneko azterlana izan da 

prestakuntza-prozesuaren abiapuntua, baina baita ere, Udaleko Estatistika Urtekarian 

udal plantillari buruz jasotako datuak ere. 

Aipatutako diagnostiko hori egin ondoren, hurrengo erronka 2012ko uztailaren 10ean 

emakumeen eta gizonen berdintasunerako Batzorde paritarioa osatzea izan zen, Funtzio 

Publikoaren Sailak sustatua eta koordinatua, eta ondokoek osatua:  

- Pertsona bat Funtzio Publikoaren Sailaren ordezkari gisa. 

- Bi pertsona Berdintasunerako Zerbitzuaren ordezkari gisa. 
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- Pertsona bat ELA-STV sindikatuaren ordezkari gisa. 

- Pertsona bat LAB sindikatuaren ordezkari gisa. 

- Pertsona bat CCOO sindikatuaren ordezkari gisa. 

 

Batzorde horrek, "Gasteizko Udalean enplegu publikoaren alorrean emakumeen eta 

gizonen berdintasunerako I. Plana prestatzeko Oinarrizko Agiria" izeneko lehen agiri bat 

idatzi zuen, eta Plan horren oinarriak eta egitura finkatu zituen.  

 

Batzordeak, 2012ko urriaren 9tik 2013ko irailaren 17ra bitartean, 23 bilera egin zituen, 

eta horietan, udal plantillan dauden emakumeen eta gizonen errealitateari buruzko 

azterketa xehakatu bat egin zuen onetsitako Oinarrizko Agirian ezarritako jarduera-ildo 

bakoitzarekin alderatuta. Bilera horietan, eta informazio gehigarria izateko helburuarekin, 

Funtzio Publikoaren Saileko teknikari desberdinek parte hartu zuten, eta aztertutako 

jarduera-ildo bakoitzaren inguruko informazio eguneratua eskaini zuten. Jarduera-ildo 

bakoitzaren inguruko azterketarekin batera, ildo bakoitzarentzat lehentasunezkotzat jo 

ziren helburu eta jarduerak zehaztu zituzten. 

 

Lan-prozesu hau burutu ondoren, Berdintasunerako Zerbitzuak, genero-berdintasunaren 

alorreko zerbitzu espezializatu gisa, Berdintasunerako Barne Planaren I. Zirriborroa idatzi 

eta aurkeztu zuen hori aztertu eta hobetzeari begira, eta hala, Berdintasunerako 

Batzorde paritarioak aztertu eta hobetu egin zuen. Hobekuntza-proposamen horietatik 

abiatuta, Berdintasunerako Zerbitzuak II. Zirriborro hau prestatzeari ekin zion.  

 

II. Zirriborro hori, gero, Zinegotzi Ordezkariari eta Funtzio Publikoaren Saileko 

Zuzendariari, Berdintasunerako Batzorde politikoari eta plantillari aurkeztu zaie.  

 

Egindako proposamenak eta oharrak bertan barneratu ondoren, 2015eko apirilean 

Gasteizko Udaleko Berdintasunerako Batzorde Paritarioak Planaren proposamena landu 

zuen, eta sindikatuen ordezkariekin batera aztertu, hobetu eta adostu egin zuten. 

 

Fase horretatik aurrera, Gasteizko Udalean enplegu publikoaren alorrean genero-

berdintasunerako I. Planaren (2016-2018) behin betiko proposamena landu zuten, eta 

Udaleko Gobernu Batzarrak martxoaren 4an onetsi zuen. 
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Gasteizko Udaleko plantillaren barruan dauden emakume eta gizonen egoerari buruz 

jarraian aurkezten den diagnostiko honek, funtsean, Ikerketa Bulegoak egindako 

Udalaren Estatistika Urtekaria hartzen du oinarri gisa, eta bertan, urtero, Toki 

Administrazioari buruzko kapitulu bat barneratzen da.  

Horrez gain, Funtzio Publikoaren Sailak 2011n egindako Gasteizko Udaleko emakume eta 

gizonen arteko berdintasunari buruzko Barne Diagnostikoaren datuak biltzen ditu, baita 

beste iturri ofizial batzuetakoak ere.  

Plan honetan Berdintasunerako 4/2005 Legean eta Berdintasunerako Lege Organikoan 

ezarritako emakume eta gizonen arteko presentzia orekatuari buruzko irizpidea 

errespetatuko da, eta bertan adierazten denez, emakumeen eta gizonen arteko 

presentzia orekatua izateko beharrezkoa da bi sexuetako bakoitzak % 40tik beherako 

presentziarik edo % 60tik gorakorik ez izatea.  

GASTEIZKO UDALAREN PLANTILLA BARRUKO GIZON-EMAKUMEEN EGOERARI 

BURUZKO DIAGNOSTIKO KUANTITATIBOA  

Udaleko plantillan, bere erakunde publikoetan eta udal sozietate publikoetan 

emakumeek eta gizonek duten presentzia: 

Sektore publikoa tradizioz emakumeen sektore bat da, batez ere hezkuntzaren, 

osasunaren edo gizarte-zerbitzuen alorrean, ondorengo taulan ikus daitekeen moduan. 

Euskadin Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden emakumeen % 19k Herri 

Administrazioan lan egiten dute, eta gizonak % 11 bakarrik dira (afiliatu guztien artetik 

% 14k sektore publikoan lan egiten dute); emakumeak Euskadiko administrazioan lan 

egiten duten pertsona guztien % 61 dira, eta Eusko Jaurlaritzan % 67ra edo Arabako 

Foru Aldundian % 59ra iristen dira. Toki-entitateetan topatzen ditugu emakumeen tasa 

txikienak, eta horrela, esate baterako, Bizkaian % 43 bakarrik dira. 

SEKTORE PUBLIKOA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
EMAKUMEAK 

% 

16 eta 64 urte bitarteko biztanleak 

EUSKADI 2011 
676.890 681.729 1.358.619 % 49,8 

GSko afiliatuak EUSKADI 2013 407.738 462.389 870.132 % 46,9 

Biztanleriaren gaineko afiliatuen % % 60,2 % 67,8 % 64,0   

Afiliatuen gaineko Adm % % 19 % 11 % 14   

          

Euskadiko Administrazioan lan 

egiten duten pertsonak 2011  
        

EUSKAL ADMINISTRAZIOAK GUZTIRA 75.747 49.361 125.108 % 60,5 

Eusko Jaurlaritza 54.895 26.911 81.806 % 67,1 

Foru Aldundiak 5.558 4.635 10.193 % 54,5 

 - Arabako F.A. 1.722 1.179 2.901 % 59,4 

 - Bizkaiko F.A. 2.595 2.373 4.968 % 52,2 

 - Gipuzkoako F.A. 1.241 1.083 2.324 % 53,4 
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SEKTORE PUBLIKOA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
EMAKUMEAK 

% 

Toki Erakundeak 11.140 13.781 24.921 % 44,7 

- Araba 2.005 2.197 4.202 % 47,7 

- Bizkaia 5.281 7.068 12.349 % 42,8 

- Gipuzkoa 3.854 4.516 8.370 % 46,0 

Irabazi asmorik gabeko Fundazio eta 

Instituzioak 
929 585 1.514 % 61,4 

Beste Herri Erakunde batzuk 199 183 382 % 52,1 

Unibertsitatea 3.026 3.266 6.292 % 48,1 

GASTEIZKO UDALA 2014         

Udal Plantilla 1.693 1.293 2.986 % 56,7 

Udala guztira 1.798 1.674 3.472 % 51,8 

 

Iturriak: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala // EUSTAT 

Eta Gasteizi dagokionez, Udal Administrazio barruko plantilla osoan (Udala, bere 

erakunde publikoak eta udal sozietate publikoak), 2014ko urtarrilean, 3.491 pertsona 

zeuden, eta horietatik % 52 emakumeak ziren. Udal plantillari bakarrik dagokionez, 

berriz, Berdintasunerako I. Barne Plana aplikagarri den eremuan, ehuneko hori % 

57raino iristen da. Kasu batean nahiz bestean, esan daiteke emakumeen eta gizonen 

arteko presentzia orekatua duen Administrazio baten aurrean gaudela, bi kolektibo 

horietako edozeinek gutxienez % 40ko presentzia eta gehienez % 60koa duelako. 

Nolanahi ere, esan daiteke emakumeak gizonak baino gehiago direla, eta ehunekorik 

handiena 2008. urtekoa da, udal plantillaren barruan dauden emakumeak % 59 baitira 

(ehuneko hori % 55ra jaisten da, plantilla osoa kontuan hartzen badugu: Udala, 

erakunde publikoak eta sozietate publikoak).  

 EMAKUMEEN PRESENTZIA URTERO URTARRILEAN 

EREMUA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UDAL PLANTILLA % 58 % 59 % 57 % 58 % 56 % 56 % 56 % 57 

TUVISA % 8 % 13 % 11 % 9 % 9 % 10 % 10 % 9 

AMVISA % 25 % 28 % 26 % 29 % 29 % 30 % 30 % 32 

MUSIKA ESKOLA % 54 % 65 % 63 % 61 % 63 % 59 % 60 % 63 

DANTZA ESKOLA % 71 % 90 % 79 % 83 % 78 % 76 % 77 % 80 

IGI % 36 % 35 % 38 % 38 % 40 % 50 % 50 % 45 

EMAKUMEAK % % 54 % 55 % 53 % 53 % 52 % 52 % 51 % 52 

EMAKUMEAK GUZTIRA 1.775 1.868 1.909 1.979 1.929 1.871 1.769 1.798 

GUZTIRA 3.305 3.401 3.611 3.755 3.744 3.608 3.476 3.491 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Udal plantilla osoaren barruan (Udala, erakunde publikoak eta sozietate publikoak) 

dauden emakumeen ehunekoa jaitsi egin da 2007. urtean, % 54 izatetik 2014an % 52 

izatera. Udaleko plantilla osoari dagokionez ere, emakumeen presentzia gutxitu egin da, 

2008an % 59 izatetik 2014an % 57 izatera.  
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Bai emakumeek eta bai gizonek ere Udaletxeko plantillan (emakumeak % 57) nahiz udal 

plantilla osoan (Udala, erakunde publikoak eta udalaren sozietate publikoak) 

(emakumeak % 52) presentzia orekatua badute ere, 40/60 orekaren ehuneko hori ez da 

betetzen AMVISA (% 32), Dantza Eskola (% 80) eta TUVISA (% 9) kasuetan. Esan liteke 

Dantza Eskolako plantilla oso emakumetua dagoela, eta aldiz, AMVISA eta TUVISAkoetan 

gizonak dira nagusi. Horren arrazoia, hain zuzen ere, erakunde bakoitzak dituen berezko 

lanbide motak eta segregazio horizontala dira.  Ez dezagun ahaztu oraindik badirela 

gizonak edo emakumeak nagusitzen diren lanbide batzuk, eta hori, batez ere, gure 

gizartean dugun rolen banaketagatik eta generoen esterotipoengatik da, eta halaber, 

ikasketak edo prestakuntza aukeratzean eta lanbide desberdinetara bideratzean ere 

emakumeek nahiz gizonek arazo hori berregiteagatik. 

Berdintasunerako I. Barne Planaren helburuek eta neurriek Udal plantillarekin bakarrik 

zerikusia dutela kontuan izanik, eta ez direnez aplikagarri ez udalaren erakunde publiko 

nahiz sozietate publikoetako plantiletan eta ez horien enplegu-baldintzetan ere, 

ondorengo taula eta grafiko hauek Udaletxeko plantillari dagozkionak dira. Horregatik, 

jarraian agertzen diren datuek ez dute islatuko udal erakunde publikoetan edo sozietate 

publikoetan dagoen egoera.  

Bilakaera: 

2014an esan daiteke duela zazpi urteko pertsona kopuru berbera dagoela, eta 2010. 

urtea dugu bolumen handienekoa. 2007az geroztik, emakumeen presentzia handitzen 

joan da, 1694 izatetik 2010ean 1.873 izatera. Urte horretatik aurrera, beherakada bat 

gertatuko da, eta 2013. urtean emakumeen kopurua 1.646 da. 2014. urtean, 

emakumeak 1.693 ziren. Batez beste, aztertutako epealdi horretan, emakumeak gizonak 

baino 436 gehiago dira (% 13 gehiago).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturburua: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 
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Sexua eta adin multzoak: 

10 urtetan udal plantilla 4,2 urte zahartu da batez beste; emakumeak gehiago; duela 10 

urte baino 5,5 urte gehiago dituzte batez beste, eta gizonek 2,4 gehiago. 2014. urtean 

udal plantillaren batez besteko adina 46 urte dira, eta berdindu egin da emakumeen eta 

gizonen artekoa. 

  
 

Iturburua: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

2014. urtean, plantillaren % 37k 50 urte edo gehiago ditu, eta % 3 bakarrik da 30 

urtetik beherakoa. 

 % bertikala emakumeak % 

ADINA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 2014 2004 2014 2004 

25etik behera 11 5 16 % 1 % 0 % 69 % 56 

25etik 29ra 37 38 75 % 3 % 7 % 49 % 63 

30etik 34ra 95 93 188 % 6 % 14 % 51 % 67 

35etol 39ra 212 213 425 % 14 % 22 % 50 % 66 

40tik 44ra 324 190 514 % 17 % 21 % 63 % 60 

45etik 49ra 419 238 657 % 22 % 18 % 64 % 48 

50etik 54ra 349 218 567 % 19 % 8 % 62 % 38 

55etik 59ra 188 226 414 % 14 % 7 % 45 % 44 

60tik 64ra 57 71 128 % 4 % 3 % 45 % 35 

65etik gora 1 1 2 % 0 % 0 % 50 % 29 

GUZTIRA 1.693 1.293 2.986 % 100 % 100 % 57 % 57 

Batez besteko 
adina 2014 

46,0 46,3 46,1     

Batez besteko 
adina 2004 

40,5 43,8 41,9     

Urte aldea 5,5 2,4 4,2     

% 50etik gora    % 37 % 18   

% 50etik behera    % 63 % 82   

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 
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Titulazio multzoa:19 

10 urtetan nabarmen handitu da C multzoa, % 13 izatetik % 29 izatera igaro baita. 

Emakumeen artean titulazio multzoen banaketa orekatuagoa da gizonen artean baino. 

Emakumeen % 28 A eta B Multzoetan daude, eta gizonen artean % 17 bakarrik daude 

multzo horietan. 

 multzoa % 

TITULAZIO MULTZOA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
emakumeak 

% 
2014 2004 

A 140 129 269 % 52 % 9 % 8 

B 339 90 429 % 79 % 14 % 16 

C 346 519 865 % 40 % 29 % 13 

D 520 463 983 % 53 % 33 % 45 

E 348 92 440 % 79 % 15 % 18 

GUZTIRA 1.693 1.293 2.986 % 57 
% 

100 

% 

100 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Emakumeen artean, multzorik ugariena D da, eta E multzoarekin batera, emakume 

guztien % 51 dira; gizonen artean, berriz, C da ugariena, % 40 horren barruan baitaude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

                                                 
 
19 1984ko Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea: Funtzionarioen Kidegoak, sartzeko eskatutako titulazio-
mailaren arabera, honako Talde hauetan bilduko dira: 
A Doktore, Lizentziatu, Injeniari, Arkitektu titulua edo baliokidea. 
B Teknika-Injeniari, Unibertsitate-Diplomadun, Teknika-Arkitektu, Lanbide-Hezkuntzako 3. mailako titulua edo 
baliokidea. 
C Batxilergo, Lanbide-Hezkuntzako 2. mailako titulua edo baliokidea. 
D Eskola-Gradudun, Lanbide-Hezkuntzako lehenengo mailako titulua edo baliokidea. 
E Eskolaritate-egiaztagiria. 
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Eskumen-taldea edo eginkizun-multzoa:20 

Azkeneko hamarraldian osotasun horren barruan indarra galdu dute bai eginkizun 

teknikoak eta bai administrazio-eginkizunak ere (laguntz. eta admin.), biak ere 

emakumeen presentzia handiagokoak, eta handitu egin dira herritarren segurtasunekoa 

eta tarteko agintariena, gizonen presentzia handiagoa dutenak. Tokiko administrazioan 

ere eskumen-aldaketak ildo beretik baldin badoaz, emakumeen presentziak horren 

eragina jasango du, eta kopuru aldetik gutxitu egingo dira. Emakumeek gizonek baino 

presentzia txikiagoa dute agintaritza-eginkizunetan (emakumeak % 8 dira, eta aldiz, 

gizonak % 18), eta gainera, erantzukizun mailarik txikienean egoten dira (3. eginkizuna). 

Emakumeen erdiek ia (% 49) mendeko eginkizunak betetzen dituzte eta gizonen artean 

gehienek (% 58) mendeko eginkizunak eta herritarren segurtasunekoak.  

 

 

eginkizuna 

% 

EGINKIZUNA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
emakumeak 

% 
2014 2004 

1 Zuzendaria 37 56 93 % 40 % 3 % 3 

2 Tarteko agintaria 69 158 227 % 30 % 8 % 6 

3 Tarteko arduraduna eta kudeaketakoa 28 9 37 % 76 % 1 % 1 

4 Administraria 205 42 247 % 83 % 8 % 3 

5 Administrazio-laguntzailea 28 8 36 % 78 % 1 % 8 

6 Teknikaria 438 245 683 % 64 % 23 % 26 

7 Mendekoa 827 371 1.198 % 69 % 40 % 40 

8 Herritarren segurtasuna 56 394 450 % 12 % 15 % 12 

9 Aholkulari politikoa 5 10 15 % 33 % 1 % 0 

Guztira 1.693 1.293 2.986 % 57 
% 

100 

% 

100 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

 

 

                                                 
 
20  Eginkizun multzoak: 
1 Zuzendari Eginkizuna: Zuzendariak eta A eta B Buruzagiak biltzen ditu. 
2  Tarteko Agintariak: Beren ardurapean pertsonak dituzten gainerako arduradunak, C eta D Buruzagiak, 
Unitateko Arduradunak, Gainbegiratzaileak, Langileburuak, Arduradunak, Taldeburuak eta abar biltzen ditu. 
3 Administrazio eta Kudeaketako Erantzuleak: Administrazio Buruzagiak, Administrazio Orokorreko Teknikariak, 
Zerbitzuetako Arduradunak, Koordinatzaileak biltzen ditu. 
4 Administraria: Administrariak biltzen ditu. 
5 Administrazio Laguntzailea: administrazio-laguntzaileak biltzen ditu. 
6 Teknikaria: Administrazio Bereziko Erdi-mailako eta Goi-mailako Teknikariak biltzen ditu. 
7 Mendekoa: Ofizioetako langileak, garbiketakoak, informazio-zerbitzuetako, klinika eta erizaintzako 
laguntzaileak, atezainak, laguntzaileak, operadoreak, aparkaleku-zaindariak biltzen ditu. 
8 Herritarren Segurtasuna: Udaltzainak eta Suteen Itzalketarako Zerbitzuetakoak. 
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Fuente: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Ordainsari maila: 

Titulazio multzoaren eta eginkizun multzoaren emaitza da eta 11tik 30era bitarteko 

eskala batekoa izan daiteke; 11 izango litzateke titulazio multzo apalenari (E) dagokion 

mailarik txikiena eta 30 izango litzateke titulazio multzo gorenari eta zuzendaritzako 

eginkizunei dagokien maila. 2012ko ordainsari-taularen arabera, xede-osagarri gorena 

(30 maila) apalena (11 maila) baino bost aldiz handiagoa da. Ikus dezagun nola 

banatzen diren plantillako emakumeak eta gizonak ordainsari mailen arabera.  

 % maila 

ORDAINSARI MAILA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
emakumeak 

% 
2014 2004 

11 334 89 423 79% 14% 17% 

12 20 9 29 69% 1% 2% 

14 267 259 526 51% 18% 14% 

15 235 43 278 85% 9% 16% 

16 5 7 12 42% 0% 1% 

17 4 123 127 3% 4% 12% 

18 34 75 109 31% 4% 6% 

19 274 398 672 41% 23% 5% 

20 8 24 32 25% 1% 1% 

21 94 22 116 81% 4% 8% 

22 8 29 37 22% 1% 1% 

23 249 58 307 81% 10% 8% 

24 93 70 163 57% 5% 5% 
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25 18 11 29 62% 1% 1% 

26 40 43 83 48% 3% 2% 

28 6 21 27 22% 1% 1% 

30 4 12 16 25% 1% 0% 

 
 % maila 

ORDAINSARI MAILA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
emakumeak 

% 
2014 2004 

N 1.693 1.293 2.986 % 57 
% 

100 

% 

100 

ERTAINA 17 18 18 

MEDIANA 15 19 18 

MODA 11 19 19  

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Plantillaren ehunekoa handitu egin da 18tik gorako mailetan; 2004an plantillaren % 50 16 mailaren 

azpitik zegoen, eta 2014. urtean, berriz, % 50 19aren azpitik zegoen; gizonen % 50, aldiz, 18 

mailaren gainetik dago, eta emakumeen % 50 16 mailaren azpitik; emakumeen artean ordainsari 

mailarik arruntena 11 da (apalena, kasuen % 20 biltzen dituela); gizonen artean, berriz, ordainsari 

mailarik arruntena 19a da (kasu guztien % 31).  

Udalarekiko lotura: 

Udal plantillaren behin-behinekotasuna handitu egin da: 10 urtetan % 37 izatetik % 44ra 

igaro da; emakumeen egoera behin-behinekotasun handiagokoa da: % 54. Gizonen 

artean % 69 karrerako funtzionario badira ere, emakumeen artean % 46 bakarrik dira. 

  

Nabarmen handitu da kontratu-programa, plantillaren % 14 da eta % 78 emakumeak 

dira; pertsona horietatik gehienak (% 71) duela 5 urte baino lehenago sartu ziren 

Udaletxean, eta batez bestekoa 14 urtekoa da. Pertsona multzo honen ezegonkortasun-

egoera bitarteko langile funtzionarioena baino handiagoa da (aurrekontuan onetsitako 

plazak betetzen ari dira, baina ez dago titularrik), eta halaber, aldi baterako hutsik 

geratutako lanpostua duen funtzionarioena (ordezkapenak) baino handiagoa, luzapenen 

edo baliogabetzeen mende daudelako. Kontratu hauek denboran luzatu egiten direnez 

gero, LZko plaza gisa sendotu edo bihurtu beharko lirateke. 

 lotura % 

Udalarekiko lotura EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
emakumeak 

% 
2014 2004 

Karrerako funtzionarioak 772 895 1.667 % 46 % 56 % 61 

Enpleguko funtzionarioak zuzendaritza 4 5 9 % 44 % 0 % 0 

Enpleguko funtzionarioak aholkulariak 16 23 39 % 41 % 1 % 1 

Bitarteko funtzionarioak 254 160 414 % 61 % 14 % 11 

Lan-kontratudun langile finkoak 6 4 10 % 60 % 0 % 1 

Programako bitarteko funtzionarioak 322 93 415 % 78 % 14 % 9 

Aldi baterako hutsik geratutako 

bitarteko funtzionarioak 
318 109 427 % 74 % 14 % 15 
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Aldi baterako lan-kontratudun 

langileak 
1 4 5 % 20 % 0 % 0 

GUZTIRA 1.693 1.293 2.986 % 57 
% 

100 
% 100 

Behin-behinekotasunaren 

ehunekoa 
% 54 % 30 % 44       

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Emakumeak, horrenbestez, desabantailazko egoera batetik abiatzen dira sustapen 

profesionaleko prozesuetan, horrelakorik suertatzen bada karrerako funtzionario izatea 

eskatzen delako. Azkeneko urte hauetan barne-sustapeneko prozesurik burutu ez bada 

ere, norbanakoen mugimendu batzuk egin dira bakar-bakarrik, bai gizonenak eta bai 

emakumeenak ere, lehiaketa-prozesurik gabe. 

Administrazio-egoera: 

Loturak kontratu motari (behin betikoa edo aldi baterakoa) aipamen egiten dion 

bezalaxe, administrazio-egoerak xedeko lanpostuaren behin-behinekotasunari egiten dio 

aipamen; hau da, eginkizun batzuk behin-behinean betetzen egon daiteke norbait, baina 

kontratua behin betikoa izan daiteke. Bitarteko kontratua, programakoa, 

ordezkapenekoa, aldi baterako egoera da, eta behin-behinekoa, alegia, egoera 

ezegonkorra da eta 2004. urtean % 37 izatetik 2014an % 43 izatera igaro da; eta batez 

ere emakumeei eragiten die (907 emakumeri eta 384 gizonezkori). 

Zerbitzu-eginkizuna ere behin-behinekoa da (legeak dioenaren arabera bi urtekoa, baina 

ia beti gehiago luzatzen da), nahiz eta badituen abantaila ekonomiko batzuk, baita 
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eginkizunak betetzekoak ere. Berez, barne-sustapeneko sistema bat da, eta 

izendapenerako biderik zabalduena "borondatezko izendapen nominala"21 da, dagokion 

Saileko Zuzendaritzaren bidez, eta horrelakoetan, gehiago dira gizonezkoak: 132 gizon 

eta 85 emakume. 

Beste behin-behineko egoera bat izendapen librea da; egoera guztien % 2 dira eta eragin 

bera du emakumeen artean eta gizonen artean. 

 lotura % 

Administrazio-egoera EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
emakumeak 

% 
2014 2004 

A1 Lehiaketaren behin betiko 

destinoa 
669 746 1.415 % 47 % 47 % 57 

A2 Izendapen libreko zerbitzu 

aktiboa 
26 26 52 % 50 % 2 % 2 

A3 Behin-behineko atxikipena 907 384 1.291 % 70 % 43 % 37 

AC Lan-kontratudunen behin betiko 

xedea 
6 5 11 % 55 % 0 % 1 

CS Zerbitzu-eginkizuna 85 132 217 % 39 % 7 % 4 

GUZTIRA 1.693 1.293 2.986 % 57 % 100 % 100 

Behin-behinekotasunaren 

ehunekoa 
% 60 % 42 % 52       

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

 

                                                 
 
21 Zerbitzu-eginkizunen barne-protokoloa Gasteizko Udalean, 2005, ekainak 13. 
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Udal plantillaren banaketa Sailen arabera: 

Administrazioaren egitura Sail guztientzat (Zuzendaritza, Zerbitzuak, Unitateak) berdina 

den arren, horiek oso desberdinak dira elkarren artean. 14 Sail daude, baina Sail 

horietatik lautan plantilla osoaren % 72 izango genuke; Sail batzuek 600 langile baino 

gehiago dituzte, eta beste batzuek 10 baino gutxiago. Aldi berean, emakumeen eta 

gizonen arteko banaketa oso desberdina da tradizioz emakumeenak izan diren lanbide 

batzuk daudelako, hala nola Gizarte Laneko langileena eta pertsonak zaintzeko ardurak 

dituzten langileena (Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila), Mantentze-laneko garbiketako 

langileak, Ogasun Departamentuko administrazio-langileak edo Herritarrentzako 

Zerbitzuen eta Kirolen Saileko Haur Eskoletako hezitzaileak. Beste Sail batzuetan, berriz, 

emakumeek gizonek baino presentzia handiagoa dute, baina hori ez dago loturik lanbide 

batzuk emakumeentzat edo gizonentzat bideratuta egotearekin, hala nola Hirigintza, 

Ingurumena edo Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak. 

Emakumeen % 50 lau lanpostutan daude (338 kategorietatik): garbiketa, administrazioa, 

erizaintzako laguntzailea eta kontroleko langile ofizialak, eta lanpostu horiek, aldi berean, 

Sail jendetsuenetan daude: Gizarte Gaiak eta Adinekoak, Udal Eraikinen Mantentze Lanak 

edo Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak. Azken Sail horretan, beharrezkoa da 

azpimarratzea Haur Eskoletako hezitzaileen artetik % 97 emakumeak direla.  

 2014  

SAILA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 
% 

bertikala 

emakumeak 

% 

Gizarte Gaiak eta Adinekoak 556 93 649 % 22 % 86 

Herritarren Segurtasuna 93 519 612 % 20 % 15 

Udal Eraikinen Mantentze-lanak 328 122 450 % 15 %73 

Herritarrentzako Zerbitzuak eta 

Kirolak 
287 142 429 % 14 % 67 

Ingurumena eta Espazio Publikoa 79 178 257 % 9 % 31 

Alkatetza 103 93 196 % 7 % 53 

Ogasuna 80 28 108 % 4 % 74 

Informazioaren Teknologiak 55 41 96 % 3 % 57 

Hirigintza 42 24 66 % 2 % 64 

Funtzio Publikoa 28 14 42 % 1 % 67 

Enplegua 16 21 37 % 1 % 43 

Ekonomiaren Sustapena 18 14 32 % 1 % 56 

Hiriaren Sustapena, Turismoa eta NH  5 2 7 % 0 % 71 

Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza 3 2 5 % 0 % 60 

Guztira 1.693 1.293 2.986 % 100 % 57 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 
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SAILA plantilla 

karrerako 

funtzionarioen 

% (1) 

 

zerbitzu-

eginkizunen 

% (2) 

 

emakumeen 

behin-

behinekotasun% 

(3) 

 

Gizarte Gaiak eta Adinekoak 649 % 41 % 4 % 59 

Herritarren Segurtasuna 612 % 86 % 8 % 19 

Udal Eraikinen Mantentze-lanak 450 % 33 % 7 % 74 

Herritarrentzako Zerbitzuak eta 

Kirolak 
429 % 48 % 4 % 55 

Ingurumena eta Espazio Publikoa 257 % 62 % 14 % 32 

Alkatetza 196 % 55 % 6 % 48 

Ogasuna 108 % 76 % 6 % 28 

Informazioaren Teknologiak 96 % 52 % 16 % 60 

Hirigintza 66 % 68 % 8 % 33 

Funtzio Publikoa 42 % 71 % 21 % 39 

Enplegua 37 % 49 % 5 % 50 

Ekonomiaren Sustapena 32 % 69 % 0 % 28 

Hiriaren Sustapena, Turismoa eta NH  7 % 71 % 0 % 20 

Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza 5 % 80 % 20 % 33 

Guztira 2.986 % 56 % 7 % 54 

(1) Karrerako funtzionarioen kopurua saileko plantilla osoarekin alderatuta  

(2) Zerbitzu-eginkizunean dauden funtzionarioen kopurua saileko plantilla osoarekin alderatuta  
(3) aldi baterako emakumezko langileen ehunekoa saileko emakume kopuru osoarekin 
alderatuta  

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala.  

Halaber, beste aldagai batzuk ere kontuan hartzen baditugu, desberdintasun nabarmenak 

daude sailen artean: Emakumeen behin-behinekotasun ehuneko handia duten sailak: 

Mantentze-lanak, Informazioaren Teknologiak edo Gizarte Gaiak eta Adinekoak 

(plantillako % 54ko batezbestekoaren gainetik); karrerako funtzionarioen tasa txikiagatik 

nabarmentzen diren sailak: Udal Eraikinen Mantentze-lanak, Gizarte Gaiak eta 

Adinekoak, Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak, edo Enplegua (plantillaren % 56ko 

batezbestekoaren azpitik), eta hain zuzen ere, emakumeen presentzia handiagoa duten 

Sailak izaten dira, eta zerbitzu-eginkizunen ehuneko handia duten Sailak: Funtzio 

Publikoa, Informazioaren Teknologiak, Ingurumena, Herritarren Segurtasuna edo 

Hirigintza (plantillaren % 7ko batezbestekoaren gainetik), eta hauek, aldiz, emakumeen 

presentzia txikiagoa duten Sailak izaten dira. 

Gizon eta emakumeen lanaldi mota: 

Jarraian, Funtzio Publikoaren Sailak eskainitako datuak agertzen dira, emakumeek eta 

gizonek Udalean betetzen duten lanaldi motaren arabera banatuak. Agertzen diren datu 

horiek bi fenomenoren ikuspegitik azaltzen dira. Alde batetik, lanaldi murriztuetan 

emakumeek presentzia handiagoa izateak zerikusi handia du zainketa-lanetan parte-

hartze handiagoa izatearekin eta, horrenbestez, bizitza pertsonala, familiakoa eta 

lanekoa bateragarri egiteko neurriak hartu izanarekin, baina baita ere kontratuetan 

lanaldi murritzagoak aurreikusten dituzten lanbide-kolektiboetan, hala nola 
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garbiketarenean, presentzia handiagoa izatearekin. Bestalde, segregazio bertikalak eta, 

beraz, erantzukizun handiagoko lanpostuetan emakumeek presentzia txikiagoa izateak 

azaldu dezake lanaldi hedatuetan presentzia txikiagoa izatea.  

Hurrengo taulan ikus daitekeen moduan, 2014ko urtarrilean adin gutxikoak 

zaintzeagatik, adineko pertsonak zaintzeagatik edo interes partikularrarengatik lanaldi 

murriztuko egoeran zeuden 279 pertsonetatik % 86,4 emakumeak ziren eta % 13,6 

gizonak.  

 

Adin gutxikoak zaintzeagatiko lanaldi murrizturi dagokionez, ehuneko hori % 87,3raino 

igotzen da emakumeen kasuan, eta gizonak % 12,7 dira. Mendekotasun-egoeran dauden 

adineko pertsonak zaintzeari dagokionez, arrazoi horregatik lanaldi murriztua duten 

pertsonetatik % 82,3 emakumeak dira, eta gizonak % 17,7 dira. Azkenik, eta arrazoi 

partikularrengatiko lanaldi murriztuari dagokionez, egoera horretan aurkitzen diren 

pertsonetatik % 82,3 emakumeak dira eta % 18,2 gizonak.  

 
Lanaldi murriztua duten pertsonak arrazoien eta ehunekoen arabera. 2014ko urtarrila 

aldaketa % Zergatia 
 

Emakumeak 
Gizonak Guztira 

% 25 1 1 2 

% 33,33 2 0 2 

% 50 57 6 63 

% 66,66 121 19 140 

% 86,66 2 0 2 

% 86,67 

09 

17 3 20 

Guztira 09  200 29 229 

 

aldaketa % Zergatia 
 

Emakumeak 
Gizonak Guztira 

% 50 2 1 3 

% 66,66 9 1 10 

% 86,67 

10 

2 1 3 

Guztira 10  13 3 16 

% 86,67 14 1 0 1 

Guztira 14  1 0 1 

33,33% 1 0 1 

50% 23 5 28 

66,66% 2 1 3 

71,4% 

11 

1 0 1 

Guztira 11  27 6 33 

  241 38 279 

Iturria: Funtzio Publikoaren Saila. Gasteizko Udala. 
 
09 Arrazoia. Lanaldi murriztua adingabeak zaintzeagatik. 
10 Arrazoia. Lanaldi murriztua adinekoak edo desgaitasuna duten pertsonak zaintzeagatik 
14 Arrazoia. Lanaldi murriztua mendekotasun-egoeran dagoen senitartekoa zaintzeagatik. 
11 Arrazoia. Lanaldi murriztua interes partikularrarengatik.  

Ikusiko dugu joera hori irauli egingo dela, % 100etik gorako dedikazioa duten lanaldiak 

aztertzen baditugu. Ikus dezakegu, kasu honetan, handiagoa dela gizonen kopurua 



 

 37 

 

Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasuna lortzeko I.plana                                                               I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público 

 

emakumeena baino, lanaldi hedatuko ia ehuneko guztietan. 2014ko otsailaren 5ean, eta 

Funtzio Publikoaren Sailak eskainitako datuen arabera, 203 pertsona zeuden % 100etik 

gorako dedikazioa zuten lanaldiak egiten, eta horietatik % 27,5 emakumeak ziren eta % 

72,5 gizonak.  

% 100etik gorako dedikazioa duten langileak. 2014/02/05 

% Dedikazioa  Emakumeak Gizonak 
emakumeak 

% 

105 9 47 % 16 

110 1 0 % 100 

113 3 21 % 12,5 

115 37 58 % 39 

120 0 5 % 0 

125 6 13 % 31,5 

135 0 3 % 0 

Iturria: Funtzio Publikoaren Saila. Gasteizko Udala. 

Datu hauek, bai lanaldi murriztuen kasuan eta bai lanaldi hedatuen kasuan ere, eragin 

zuzena dute emakumeek eta gizonek jasotzen dituzten ordainsarien ezberdintasunean, 

eta generoaren araberako soldata-ezberdintasuna azaltzen duen faktoreetako bat da.  

Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri egitea: 

Lanaren sexu-banaketa dela eta, tradizioz esparru pribatuan egiten den doako lana 

esleitu izan zaie emakumeei, eta gizonei, aldiz, lan-merkatuan egiten den lan ordaindua; 

eta horrek, emakumeen eta gizonen artean gizarte alorrean balio eta aitorpen desberdina 

duten erantzukizunen eta eginkizunen banaketa bat ez ezik, eremuen banaketa bat ere 

ekarri du: eremu pribatua eta eremu publikoa, eta ezinbestekoa da hori gainditzea.  

Alde horretatik, bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri egiteko neurriak 

abian jartzearen helburua eremu batek eta besteak dituzten erantzukizunak partekatzen 

ahalegintzea izan da. Hala eta guztiz ere, alde batetik, beharrezkoa da udal langileen 

esku jarritako neurrien taula hobetzea, erantzukizun desberdinak bateragarri egiteko 

xede hori benetakoa eta eraginkorra izan dadin; eta beste alde batetik, neurri horiek 

erantzukizunak partekatzeko eta bateragarri egiteko neurriak izan daitezela ahalegindu 

behar da, eta beraz, gizonek eta emakumeek proportzio berean erabili ahal izan 

ditzatela. Jarraian ikusiko dugunez, eremuen, rolen eta genero-estereotipoen banaketa 

hori dela eta, emakumeak dira gehienbat horrelako neurrietara jotzen dutenak, eta 

horrenbestez, nahi ez den ondorio bat lortzen da, emakumeak lan-merkatutik urruntzea 

lortzen delako, aldi baterako izanik ere, eta horrek ondorio batzuk dituelako enpleguaren 

iraunkortasunean eta sustapenean eta, oro har, emakumeen autonomia ekonomikoan eta 

berdintasunaren helbururantz aurrera egiteko asmo horretan.  

Funtzio Publikoaren Sailak eskainitako datuetatik abiatuta, ikus dezakegu, 2008-2012 

epealdiko datuen bilakaera aztertuz gero, udal plantillako gizonek eta emakumeek ez 
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dutela berdin jotzen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri egiteko neurri 

horietara.  

1. 2008. urtean (2009ko apirilaren 30eko datuak), 12 gizonek eta 152 emakumek jo 

zuten adingabeengatiko lanaldi murriztura; 3 gizonek eta 5 emakumek mendekotasun-

egoeran dauden pertsonak zaintzeko lanaldi murriztura; eta emakume batek interes 

partikularrengatiko lanaldi murriztura. Adingabeak zaintzeagatik eszedentzia batera jo 

zutenei dagokienez, egoera honetan 2 gizon eta 10 emakume aurkitzen ziren; eta 

mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeagatiko eszedentzia-egoeran emakume 

bat zegoen.  

2. 2009. urtean 6 gizon eta 41 emakume zeuden adingabeengatiko lanaldi murriztuaren 

egoeran; 2 gizonek eta 5 emakumek mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko 

lanaldi murriztura jo zuten; eta 4 gizon eta 12 emakume beste arrazoi batzuengatiko 

lanaldi murriztuaren egoeran zeuden. Adingabeak zaintzeagatiko eszedentzia-egoeran 2 

gizon eta 8 emakume zeuden; mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeagatik 2 

emakume; eta interes partikularrarengatik 9 gizon eta 23 emakume.   

3. 2010. urtean 6 gizon eta 33 emakume zeuden adingabeak zaintzeagatiko lanaldi 

murriztuaren egoeran; gizon 1ek eta 7 emakumek mendekotasun-egoeran dauden 

pertsonak zaintzeko lanaldi murriztura jo zuten; eta 7 gizonek eta 16 emakumek, interes 

partikularrengatik. Adingabeak zaintzeagatiko eszedentzia-egoeran, berriz, 2 gizon eta 

10 emakume zeuden; eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeagatik 2 

emakume eta gizonik ez.  

4. 2011n 10 gizon eta 66 emakume zeuden adingabeak zaintzeagatiko lanaldi 

murriztuaren egoeran; mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko lanaldi 

murriztura, berriz, 2 gizonek eta 6 emakumek jo zuten; eta 4 gizonek eta 12 emakumek, 

interes partikularrengatik. Adingabeak zaintzeagatiko eszedentzia-egoeran, berriz, 3 

gizon eta 12 emakume zeuden; eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak 

zaintzeagatik 5 emakume eta gizonik ez.  

5. 2012an 6 gizon eta 72 emakume zeuden adingabeak zaintzeagatiko lanaldi 

murriztuaren egoeran; mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko lanaldi 

murriztura, berriz, 3 gizonek eta 4 emakumek jo zuten; eta 4 gizonek eta 16 emakumek, 

interes partikularrengatik. Adingabeak zaintzeagatiko eszedentzia-egoeran, berriz, gizon 

1 eta 12 emakume zeuden; eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeagatik 

2 gizon eta emakume 1.  

2014ko maiatzean, eta Funtzio Publikoaren Sailak eskainitako datuen arabera, lanaldi 

murriztuaren egoeran edo eszedentziagatikoan zeuden emakume eta gizonak hauek 

ziren:  
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Lanaldi murriztua Eszedentzia 

Adingabeak 

zaintzeko 

Adinduak 

zaintzeko 

Interes 

partikularrengatik 

Adingabeak 

zaintzeko 

Adinduak 

zaintzeko 

Interes 

partikularrengatik 

E G E G E G E G E G E G 

138 21 13 4 21 7 6 1 2 1 27 26 

% 85,80 emakumeak % 75 emakumeak % 80 emakumeak % 51 emakumeak 

Familiako bizitza eta lanekoa bateragarri egiteko Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako 

eta Gizarte Garapenerako Zuzendaritzak emandako diru-laguntzak eskatu zituzten eta 

onuradun izan ziren pertsonei buruz zuzendaritza horrek berak eskaintzen dituen datuen 

antzekoak dira. Eta horrela, 2012an adingabeak zaintzeko eszedentzia batera jotzeagatik 

diru-laguntza eskatu eta jaso zuten Gasteizko udaleko gizonen ehunekoa % 4,26 izan 

zen, eta emakumeena, berriz, % 95,74 izan zen. Lanaldi murriztuagatiko diru-laguntzei 

dagokienez, 2012ko datuek diote gizonen ehunekoa % 10,40 zela, eta aldiz, 

emakumeena % 89,60.  

Beste alde batetik, eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari dagokionez, 

eszedentzia batera jotzeagatik diru-laguntzak eskatu eta 2012. urtean onuradun izan 

ziren Gasteizko gizonak % 25 izan ziren, eta emakumeak, berriz, % 75. Lanaldi 

murriztuari dagokionez, gizonak % 27,77 izan ziren, eta emakumeak, berriz, % 72,23.   

Eustatek ere informazioa aurreratu du emakumeek eta gizonek etxeko lanetan eta 

zainketa-lanetan duten partaidetzari buruz, laneko bizitza, familiakoa eta pertsonala 

bateragarri egiteari buruzko Inkestaren bitartez. Oro har, nabarmendu daiteke, 

berdintasunaren alorrean aurrerapen batzuk egin diren arren, emakumeek eta gizonek 

etxeko lanei eta zainketa-lanei eskainitako denboraren arteko aldea oraindik ere oso 

handia dela. Araban, emakumeek egunean gizonek baino ia ordubete gehiago inbertitzen 

dute batez beste adingabeak zaintzeko lanetan, eta 2010 eta 2011 urte bitartean, alde 

horiek oso arinki gutxitu dira, ia nabaritzen ez den modu batean.  

Aldeak oraindik eta nabarmenagoak dira etxeko lanei eskainitako denborari dagokionez, 

emakumeek batez beste lau ordu baino gehiago erabiltzen baitituzte egunean, eta 

gizonek eskaintzen diotenekin alderatuta, ordu eta erdi baino gehiagoko aldea da.  

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko lanetan ikusten da, hain zuzen ere, 

generoen arteko ezberdintasunaren murrizketarik handiena 2010 eta 2011 urte 

bitartean. 2010ean, gizonek 1:28 ordu eskaintzen zioten egunean batez beste, eta 

emakumeek, berriz, 3:73 ordu; 2011. urtean aldatu egin da eskainitako denbora, eta 

hala, gizonek 2:05 ordu igarotzen dute eta emakumeek 2:24 ordu.  

Eremu pribatuan egiten den lana balioesteak, bai lanaren bolumenari buruzko datuen 

bitartez eta bai gizartean eta ekonomian duen eraginari buruzko datuen bitartez ere, 

erraztu egingo du eremu pribatuko lanean esku-hartze handiagoa izatea, eta ez gizonek 

bakarrik, baizik eta, baita herri administrazioek eta sektore pribatuak ere. Alde 
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horretatik, beharrezko jo da Etxeko ekoizpenaren Kontu Satelitea izenez Eustatek 

egindako azterlanaren datuak nabarmentzea.  

Eustatek 1993, 1998, 2003 eta 2008 urteetan egin du Kontu Satelite hori, urte horiei 

dagokien Denbora-aurrekontuen Inkesta abiapuntutzat hartuta. Eta horrela, 2008. 

urteari dagokion Kontu Sateliteak azaltzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko etxeko 

ekoizpenaren balioa 2008. urtean 19.642 milioi eurotara iritsi zen, eta horrek esan nahi 

du urte horretako Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 28,7 izango litzatekeela. BPGean 

etxeko ekoizpenaren parte-hartzearen ehunekoak duen beheranzko eboluzioa 

nabarmentzen da, 1993an % 47,5 izatetik 2008an % 28,7 izatera. Eustatek dioenez, 

ordaindu gabeko etxeko ekonomiatik merkatu-ekonomiara baliabideak mugitu izanaren 

arrazoia oparoaldi ekonomikoko urteak eta emakumeak lan-merkatuan etengabe 

barneratu izana izango litzateke, izan ere, hori dela eta, aurreko urteetan etxeko 

ekonomian egiten zen ekoizpen hori, baina orain, eta egoera ekonomiko hobearen 

ondorioz, merkatuak berak eskatzen du.  

Nolanahi ere, ezinbestekoa da bi errealitate islatzea. Alde batetik, oro har, oraindik ere 

emakume askok egiten dituzte lan-merkatuko etxeko lanak eta zainketa-lanak, eta 

sarritan, lan hori emakume atzerritarrek egiten dute, gehienetan badaezpadako lan-

baldintzetan. Eta beste alde batetik, beharrezkoa da 2013ko Kontu satelitearen emaitzen 

zain egotea etxeko ekoizpenak BPGean duen parte-hartzearen ehunekoaren gainean 

krisialdi ekonomikoak izan dezakeen eragina balioesteko.  

Gizon eta emakumeen barne-prestakuntza eta kanpo-prestakuntza: 

Jarraian eskaintzen diren prestakuntzari buruzko datuak, hain zuzen ere, Funtzio 

Publikoaren Sailak 2011n egindako Gasteizko Udaleko emakume eta gizonen arteko 

berdintasunari buruzko Barne Diagnostikoa izeneko lanetik atera dira. 

Prestakuntza garapen profesionalerako zutabe garrantzitsuenetako bat da edozein 

erakunderen barruan. Horregatik, garrantzitsua da prestakuntza eskuratzeko orduan 

berdintasunaren printzipioa garatzea, baina baita emakumeek eta gizonek 

berdintasunezko baldintzetan parte hartzea ere. 

Emakumeek eta gizonek egindako barne-prestakuntza  

Adierazlea Guztira 
 

Emakumeak 
Gizonak 

Ez da 

ageri 

emakumeak 

%22 

Ikastaroak 2.565 1.310 1.053 202 % 55 

Pertsonak 1.372 668 598 106 % 53 

Ikasturteko ordu metatuak 33.409 15.042 16.344 2.023 % 48 

Asistentziako ordu metatuak 31.278 14.153 15.258 1.867 % 48 

Ikastaroak/pertsonako 1,9 17,6 10,0 15,5 -- 

Orduak/ikastaroko 14,0 11,5 25,5 21,2 -- 

Asistentzia-orduak/pertsonako 22,9 1,8 2,0 1,9 -- 

                                                 
 
22 Baliozko kasuen gaineko ehunekoa (emakumeen eta gizonen batura). 
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Iturria: Udal plantillako datuei buruz Berdintasunerako II. Planak egindako txostena. 2010 

Barne-prestakuntzari dagokionez, barne-prestakuntzako ikastaroetan parte hartzen 

duten emakumeen eta gizonen ehunekoa Udaletxean lan egiten duten emakumeen eta 

gizonen ehunekora hurbiltzen dela ikus daiteke. Hala eta guztiz ere, gizonek egindako 

prestakuntza-orduen kopurua emakumeek egiten duten ordu kopurua baino handiagoa 

da. Gizonek ikastaro gutxiago egiten dituzte, baina ordu kopuruari dagokionez iraupen 

luzeagokoak izaten dira.  

Hurrengo taulan ikus daiteke, halaber, emakumeen ehunekoak proportzionaltasun hori 

gainditzen duela 10 ordu baino gutxiagoko asistentzia-ordu metatuen kopuruan eta 30 

eta 39 ordu bitartekoenean. Gainerako tarteetan, emakumeen proportzionaltasuna 

txikiagoa da, batez ere pertsona bakoitzeko metatutako ordu kopuru handiagoan, eta 

bereziki metatutako 100 ordu edo gehiagoren kasuan.  

Barne-prestakuntzako asistentzia-ordu metatuak sexuaren arabera   

Asistentzia-ordu metatuak 

 
Pertsonak 

 

Emakumeak 
Gizonak 

Ez da 

ageri 

emakumeak 

% 

10 ordu baino gutxiago 326 205 110 39 % 65  

10 eta 19 ordu bitartean 203 102 107 13 % 49  

20 eta 29 ordu bitartean 490 197 250 48 % 44  

30 eta 39 ordu bitartean 159 94 48 6 % 66  

40 eta 49 ordu bitartean 96 44 36 0 % 55  

50 eta 59 ordu bitartean 58 19 27 0 % 41  

60 eta 99 ordu bitartean 25 5 7 0 % 42  

100 ordutik gora 15 2 13 0 % 13  

Pertsonak guztira 1.372 668 598 106 % 53  

Iturria: Udal plantillako datuei buruz Berdintasunerako II. Planak egindako txostena. 2010 

 

 

Emakumeek eta gizonek egindako kanpo-prestakuntza 

Adierazlea Guztira 
 

Emakumeak 
Gizonak 

emakumeak 

% 

Ikastaroak 321 172 149 % 54  

Pertsonak 201 109 92 % 54  

Ikastaro-egun metatuak 3.623 2.358 1.265 % 65  

Ikastaroak/pertsonako 1,6 1,6 1,6 -- 

Egunak/ikastaroko 11,3 13,7 8,5 -- 

Iturria: Udal plantillako datuei buruz Berdintasunerako II. Planak egindako txostena. 2010 

Kanpo-prestakuntzari dagokionez, emakumeen eta gizonen kopurua eta egindako 

ikastaroena Udaletxeko sexuaren araberako proportzionaltasunaren antzekoak dira. Hala 

eta guztiz ere, egun metatu gehiago dituzten ikastaroak egiten dituzte emakumeek.  

Kontratatutako emakumeak eta gizonak:  

2013an egindako kontratu kopuruari dagokionez, Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila 

nabarmentzen da, baita Herritarrentzako Zerbitzuena eta Kirolena ere, eta hori dela eta, 

kontratazio-tasa batezbestekoa baino askoz handiagoa da, 3,8 puntu ingurukoa, eta 
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xehetasun hori 2011n eta 2012an ere gertatzen da. Bai bat eta bai bestea ere 

emakumeak nagusitzen diren Sailak dira, batez ere Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila, 

emakumeek % 86ko presentzia baitute. Hori azaltzeko, esan daiteke lanpostu horiek 

ordezkapenen xede izaten direla askotan, lanpostu horietako karrerako funtzionarioak 

edo bitartekoak medikuaren baja-egoeran, baimenarekin eta abarrekin daudenean, eta 

egoera hori ez da gertatzen, esaterako, antzeko xehetasunetan ordezkapenak egiten 

dituzten beste Sail batzuetako beste lanpostu batzuen errealitatean.  

2013ko kontratuak sailen arabera 

 

SAILA 

  

Kontratuak 

(1) 

2013 

Pertsonak 

(2) 

2013 

Plantillako 

pertsonak 

2014/1/1 

Alkatetza 53 37 196 

Hirigintza 13 5 66 

Herritarren Segurtasuna 132 100 612 

Ogasuna 16 12 108 

Ekonomiaren Sustapena 15 8 32 

Funtzio Publikoa 5 5 42 

Informazioaren Teknologiak 47 28 96 

Gizarte Gaiak eta Adinekoak 2.363 384 649 

Kontu-hartzailetza orokorra 2 1 5 

Ingurumena eta Espazio Publikoa 35 28 257 

Udal Eraikinen Mantentze-lanak 193 159 450 

Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak 1.158 190 429 

Enplegua 121 121 37 

Hiriaren Sustapena, Turismoa eta NH  5 3 7 

Guztira 4.158 1.081 2.986 

(1) 2013an egindako kontratuak: karrerako funtzionarioen mugimenduak edo destino-aldaketak ere jasotzen dira. 

(2) 2013an kontratu bat gutxienez eduki duten pertsona desberdinak. 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala.  

2013ko kontratuak sailen arabera. Ehunekoak 

 

SAILA 

Kontratuak (1) 

2013 

Pertsonak 

1/1/2014 

Kontratazio-

tasa (3) 

 

Alkatetza % 1 % 7 1,4 

Hirigintza % 0 % 2 2,6 

Herritarren Segurtasuna % 3 % 20 1,3 

Ogasuna % 0 % 4 1,3 

Ekonomiaren Sustapena % 0 % 1 1,9 

Funtzio Publikoa % 0 % 1 1,0 

Informazioaren Teknologiak % 1 % 2013an 3 1,7 

Gizarte-gaiak eta Adinekoak % 57 % 22 6,2 

Kontu-hartzailetza orokorra % 0 % 0 2,0 

Ingurumena eta Espazio Publikoa % 1 % 9 1,3 

Udal Eraikinen Mantentze-lanak % 5 % 15 1,2 

Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak % 28 % 14 6,1 

Enplegua % 3 % 1 1,0 

Hiriaren Sustapena, Turismoa eta NH  % 0 % 0 1,7 

Guztira % 100 % 100 3,8 
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(1) Kontratuen ehunekoa sailen arabera. 
(2) 2014ko urtarrilean plantillan zeuden pertsonen ehunekoa sailen arabera. 
(3) Kontratazio-tasa: batez besteko kontratu kopurua pertsona bakoitzeko. 

Iturria: Ikerketa Bulegoa. Gasteizko Udala. 

Emakumeen eta gizonen 2013ko kontratazioari dagokionez, aipatzekoa da emakumeen presentzia 

nabarmena. Egindako kontratu guztien artetik kontratuen % 75 emakumeekin egin dira. Horrek 

nolabait ere lagundu egiten du azaltzen Gasteizko Udaletxeko enplegu publikoaren alorrean 

emakumeen artean dagoen ezegonkortasun handiagoari buruz arestian aipatutako datua. Ez 

dezagun ahaztu 2013an emakumeen behin-behinekotasunaren indizea % 54 dela, eta gizonena % 

30.   

Bai 2011n eta bai 2012an ere, kontratatutako emakumeen kopurua gizonen kopurua baino 

handiagoa izan da. 2011n kontratatutako emakumeen ehunekoa, eragindako pertsona guztiekin 

alderatuta, % 65 izan zen. Beste alde batetik, 2012an emakumeei egindako kontratuen ehunekoa, 

egindako kontratu guztiekin alderatuta, % 71 izan zen.  

Espero zitekeen bezala, datu hauetan ere lanbideak sexuen arabera banatzen direla ikus daiteke, 

neurri batean, generoaren rol tradizionalen eta generoen araberako ikasketa-banaketaren ondorio 

litzatekeena (erizaintzako T.L.en artean emakumeak % 99; Gizarte Lanean % 95; Geriatriako 

OLT/EUDn % 97, Administrarien artean % 81, Garbiketako laguntzaileen artean % 90, eta abar). 

Nolanahi ere, tradizioz gizonezkoak izan diren lanbideetan kontratatutako emakumeak % 100 izan 

direla ere ikus daiteke, esate baterako Arkitekturan edo Ekonomian. Dena den, bai kasu batean eta 

bai bestean ere, kontratazioen kopurua oso txikia da.  

2013ko kontratuak lanpostuaren arabera 

 Kontratuak (1) 2013  

LANPOSTUA  Emakumeak Gizonak Guztira 
emakumeak % 

(2) 

7018 Erizaintzako T.L. 1.117  15 1.132 % 99 

1720 Mantentze Kontroleko Ofiz. 775 283 1.058 % 73 

 Kontratuak (1) 2013  

LANPOSTUA  Emakumeak Gizonak Guztira 
emakumeak % 

(2) 

1907 Garbitzailea/Zerbitzaria 259 63 322 % 80 

1821 Aterpetxeko jagolea 112 121 233 % 48 

6032 Geriatriako OLT/EUD 166 5 171 % 97 

1906 Garbiketa 2 137 12 149 % 92 

1725 Sukaldeko ofiziala 39 90 129 % 30 

6023 Gizarte Langilea ET 94 5 99 % 95 

1928 Lantegi Eskolako Ikasle Lang 11 72 83 % 13 

2005 Administraria 67 16 83 % 81 

1490 Sukaldaria 37 43 80 % 46 

1815 Ikuzte/Joste/Lisatze laguntz. 54 6 60 % 90 

8013 Agentea 3 48 51 % 6 

1437 Hezitzailea 45 2 47 % 96 

1909 Sukaldeko laguntz. 8 30 38 % 21 

1825 Ofizio laguntz. 4 26 30 % 13 

1904 Garbiketa 1 22 5 27 % 81 
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3001 Administrazio laguntz. 15 9 24 % 63 

6033 OLT-EUD Kirol medikuntza 23 0 23 % 100 

8011 Lehen mailako agentea 3 18 21 % 14 

9007 Suhiltzaile espezialista 0 19 19 % 0 

5036 Aholkularia 11 5 16 % 69 

1717 Mantentze-lanetako ofiziala 4 10 14 % 29 

6017 Erdi-mailako teknik. edo ABET 4 8 12 % 33 

5022 GT Psikologoa 8 2 10 % 80 

6018 Unitateko Arduraduna 7 3 10 % 70 

1402 ET Jard. soziokulturalak 7 1 8 % 88 

8009 Azpiofiziala 0 8 8 % 0 

9005 Kaboa 0 8 8 % 0 

1302 Oinarrizko GS Arduraduna 7 0 7 % 100 

1483 Trikitixa monitorea 5 2 7 % 71 

1722 Mantentze-lanetako ofizial esp. 3 4 7 % 43 

1731 Monitorea 0 7 7 % 0 

1035 GT Administrazio orokorra  4 1  5 % 80 

1150 Txistu monitorea 0 5  5 % 0 

1305 Gainbegiratzailea 0 5  5  % 0 

1482 Euskal dantzen monitorea 1 4 5 % 20 

1500 TE Arte eszenikoak 0 5 5 % 0 

1820 Aparkalekuko zaindaria 5 0  5 % 100 

5004 Ekonomialaria 5 0 5 % 100 

6034 ET Okupazio terapeuta 5 0 5 % 100 

700 Sukalde-burua 0 4 4 % 0 

5003 Arkitektoa 4 0 4  % 100 

5018 GT Enplegua 0 4 4 % 0 

5019 Soziologoa 4 0 4 % 100 

6030 Gizarte-hezitzailea 2 2 4 % 50 

Gainerakoak 54 53 107 % 50 

GUZTIRA 3.131 1.029 4.160 % 75 

(1) 2013an egindako kontratuak: karrerako funtzionarioen mugimendu edo destino-aldaketa guztiak jasotzen dira. 
(2) Emakumeei egindako kontratuen ehunekoa kontratu guztiekin alderatuta. Iturria: Ikerketa Bulegoa. 
 

Laburpena eta oharrak: 

o Etengabe, udal plantillan dauden emakumeen kopurua gizonena baino handiagoa 

da. 2014an, emakumeen ehunekoa % 57 da eta gizonena % 43. Emakumeen eta 

gizonen arteko presentzia orekatuari dagokion 40/60 proportzioarekin bat datozen 

ehunekoak dira. Udal plantillan dauden emakumeen ehunekoa gutxitu egin da 

2008an % 59 izatetik 2014an % 57 izatera. 

o 2007-2014 denbora-tartean ikus daiteke emakumeen presentzia handitzen joan 

dela, 2007an 1.694 izatetik 2010ean 1.873 izatera. Urte horretatik aurrera, 

beherakada bat gertatuko da, eta hala, 2013. urtean emakumeen kopurua 1.646 

zen eta 2014an 1.693. Udal plantillan dagoen pertsona kopuruaren eboluzioari 

dagokionez, kopuru horri bere horretan eusten zaiola ikus daiteke. 

o 10 urtean udal plantilla 4,2 urte zahartu da batez beste. Emakumeak gehiago, 

batez beste 5,5 urte gehiago dituztelako. 2014an plantillan dauden emakumeen 
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eta gizonen batez besteko adina antzekoa da, eta batez besteko adin hori 46 urte 

inguruan dabil. 

o Gaur egun udal eskumenak banatuta dauzkaten 14 Sailetatik 9etan ez dago 

emakumeen eta gizonen presentzia orekaturik (horien ehunekoak 60/40ren 

gainetik edo azpitik daude). 

o Emakumeen artean multzorik ugariena D da, eta E multzoarekin batera, emakume 

guztietatik % 51 leudeke horien barruan.  Gizonen artean C da ugariena, gizon 

guztietatik % 40 horren barruan baitaude.  

o Emakumeen artean % 50 16. mailaren azpitik daude. Gizonen artean, berriz, % 

50 18. mailaren gainetik daude. Emakumeen artean ordainsari mailarik ohikoena 

11 da (baxuena, kasuen % 20 biltzen dituela). Gizonen artean, aldiz, ordainsari 

mailarik sarriena 19 da (kasu guztien % 31). 

o Herritarren Segurtasunaren eginkizunak eta beren ardurapean pertsonak dituzten 

Agintaritzakoak ugaritu eta sendotu egin dira. Karrerako funtzionarioen 

lanpostuak dira, behin betiko esleipena dutenak, eta horietan, gizonen ehunekoa 

emakumeena baino handiagoa da. 

o Emakumeek gizonek baino presentzia txikiagoa dute agintaritza-eginkizunetan 

(emakumeak % 8 dira, eta aldiz, gizonak % 18), eta gainera, erantzukizun 

mailarik txikienean egoten dira (3. eginkizuna). Zuzendaritza-eginkizunean 

emakumeak % 40 dira eta gizonak % 60. Tarteko agintarien artean emakumeak 

% 30 dira eta gizonak % 70. 

o Ugaritu egin dira emakumeen ehunekoa gizonena baino handiagoa duten aldi 

baterako kontratuak, bitartekoak, programakoak eta behin-behineko esleipenak.  

o Bitarteko kontratuek, programakoek eta ordezkapenekoek batez ere emakumeei 

eragiten diete (907 emakumeri eta 384 gizoni). Zerbitzu-eginkizunen 

administrazio-egoeran gizonek presentzia handiagoa dute (132) emakumeek 

baino (85). Izendapen libreak emakumeen eta gizonen kopuru berari eragiten dio.  

o Emakumeen enplegu publikoan ezegonkortasuna handitu egin da. Emakumeen 

behin-behinekotasunaren indizea % 54koa da eta gizonena % 30ekoa. Gizonen 

artean % 69 karrerako funtzionario diren bitartean, emakumeen artean % 46 

bakarrik dira. Programako bitarteko funtzionarioen artean % 78 emakumeak dira. 

Laburbilduz, emakumeek presentzia handiagoa dute tokiko administrazioan, baina 

ezegonkortasunezko egoeran da.  

o Emakumeen multzoan ere badaude barne-desberdintasun batzuk:  

� Emakume gehienek (% 50ek baino gehiagok) eginkizun osagarriak, 

mendekoak, pertsonak zaintzekoak, garbiketakoak eta ikasketa-maila 

txikikoak dituzte, aldi baterako kontratuekin, eta gainera, gero eta gehiago 

dira horrelakoak.   

� % 28k eginkizun profesionalak edo teknikoak egiten dituzte, unibertsitate-

titulazioarekin, baina kopuru hau beherantz doa. 

� %12k administrazio-eginkizunak egiten dituzte, hauek ere beheranzko 

joerarekin. 

� %8k tarteko erantzukizunezko eginkizunak dituzte, agintaritza edo 

zuzendaritzakoak, eta hauek, aldiz, goranzko joera dute. 
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Deskribatutako joera horretan, emakumeak beti izango dira galtzaile, gorantz 

doazen eginkizunak, herritarren segurtasunekoak eta agintaritzakoak gizonek 

estaltzen dituztelako mugagabeki, eta aldiz, garbiketakoak, mendekoak, 

administraziokoak eta teknikoak aldi baterakoak dira, herri-administrazioan 

eredu-aldaketaren aldeko apustua egin ezean, alde batetik piramidearen oinarrian 

dauden lanpostuak (herritarrentzako arreta, pertsonen zainketa, gizarte-

zerbitzuak eta abar) sendotuz eta horietan kontratu mugagabeak eginez eta beste 

alde batetik, barne-sustapen profesionaleko prozesu arautuak eta lehiaketa 

bidezkoak ezarriz, agintaritza-lanpostuak eskuratzeko merezimenduetan eta 

aukera-berdintasunean oinarrituak. 

o Emakumeak gehiengoa dira lanaldi murriztuetan; eta aldiz, gizonak gehiengoa 

dira lanaldi hedatuetan. Horrek badu zerikusirik segregazio bertikalarekin eta 

emakumeek ugalketa-lanean duten inplikazio handiagoarekin, eta nolabait ere, 

emakumeek sustapenean, ordainsarietan eta erabakiak hartzean egoera 

desorekatuan daudela islatzen du. 

o Batez ere emakumeek jotzen dute bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa 

bateragarri egiteko neurrietara, bai lanaldi murriztuaren bidez eta bai 

eszedentziaren bidez ere, dela adingabeak edo dela mendekotasun-egoeran 

dauden adinekoak zaintzeko. 

o Heziketari dagokionez, prestakuntza-ikastaroetan parte hartzen duten 

emakumeen eta gizonen ehunekoak egun dugun proportziora hurbiltzen dira. 

Gizonek prestakuntza-ikastaro gutxiago egiten dituzte, baina ordu-iraupen 

luzeagokoak izaten dira. 

o Kanpo-prestakuntzari dagokionez, emakumeen eta gizonen kopurua eta egindako 

ikastaroena Udaletxean sexuaren arabera dugun proportzionaltasunaren 

antzekoak dira. Hala eta guztiz ere, egun metatu gehiago dituzten ikastaroak 

egiten dituzte emakumeek.  

o Kontratazioetan gehiengo handi bat dira emakumeak, eta horrek garbi erakusten 

du emakumeen behin-behinekotasun handiagoa.  
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1. JARDUERA-ILDOA 

 
 
 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOOAA,,  
SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOOAA,,  

KKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOOAA  EETTAA  
PPAARRTTEE--HHAARRTTZZEEAA  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK::  
 

Berdintasunerako I. Barne Plana Gasteizko emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III. Planarekin 

(2014-2015) batera gauzatuko denez gero, ezinbestekoa da Plan baten eta bestearen artean lan 

koordinaturako prozesu bat finkatzea, bata besteari gainjarri ez dakion.   

 

Berdintasunerako III. Planaren 1.1.3.1. ekintzan Udalaren Intraneten Berdintasunerako Atari bat 

abian jartzea proposatzen da. Atari hori ordenagailuak erabil ditzaketen udal plantillako langileen 

esku egongo da, eta berdintasunaren alorrean Intraneten zabaldu beharreko informazio 

guztiarentzako erreferentzia izango da. Alde horretatik, bertan izaera berezia duen atal bat ezartzea 

aurreikusten da, Berdintasunerako I. Barne Planaren berri emango duena (Berdintasunerako 

Batzorde paritarioaren jarduerak, Planaren esparruan hartutako neurriak eta enplegu publikoaren 

alorrean plantillako emakume nahiz gizonentzat interesgarri izan daitezkeen neurri guztiak). 

 

Berdintasunerako Atarian kokatu beharreko atal horrez gain, Berdintasunerako I. Barne Planak blog 

propioa izango du udal plantillarekin komunikatzeko. Aipatutako blog hori Berdintasunerako Atari 

horrekin estekatua egongo da. 
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1. JARDUERA-ILDOA: SENTSIBILIZAZIOA, INFORMAZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA BARNE-PARTAIDETZA. 

1.1 Helburua – Planarekin loturik Udal plantillarekin komunikatzeko eta parte hartzeko bideak ezartzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

1.1.1 Plana gauzatzeari buruz sentsibilizatzeko eta Plantillarekin 

komunikatzeko kanpaina, Intranet bidez, iragarki-taularen bidez 

nahiz bilera presentzialen bitartez.  

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

 

Informazioaren Teknologien Saila 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

1.1.2 Berdintasunerako I. Barne Planaren barruan informazio-atal 

berezi bat abian jartzea. Atal hori Intranet barruan egongo da, 

Berdintasunerako III. Planaren 1.1.3.1 ekintzan aurreikusitako 

Berdintasunerako Atarian. 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

 

Informazioaren Teknologien Saila 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

1.1.3 Intranet barruan blog bat abian jartzea Plana gauzatzearekin 

loturiko gaietan plantillarekin komunikatzeko. Blog hori, Intranet 

barruan, Berdintasunerako III. Planaren 1.1.3.1 ekintzan 

aurreikusitako Berdintasunerako Atariarekin estekatua egongo da. 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

 

Informazioaren Teknologien Saila 

 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

1.1.4 Funtzio Publikoaren Sailean erreferentziazko pertsona bat 

izendatzea, telefono eta helbide elektroniko propioa izango duena, 

udal plantilla Sail horrekin komunikatzeko, Berdintasunerako Barne 

Planaren garapenarekin loturik.   

Funtzio Publikoaren Saila   

 

---- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     
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1.1 Helburua – Planarekin loturik Udal plantillarekin komunikatzeko eta parte hartzeko bideak ezartzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

1.1.5 Ideia-lehiaketa, udal plantillari zuzendua, Berdintasunerako I. 

Barne Planaren eslogana eta logotipoa hautatzeko.   

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea)  

 

 

---- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     
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2. JARDUERA-ILDOA 

 
  
  

LLAANNPPOOSSTTUUEENN  ZZEERRRREENNDDAA  
((LLZZ))  

  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK::  
 

Gasteizko emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III. Planak (2014-2015) ez du inolako 

jarduerarik aurreikusten, jarduera-ildo honen lan-xedearekin harreman zuzena duenik.  

 

Nolanahi ere, Lanpostuen Zerrenda (LZ), Lanpostuen Katalogoa eta horiekin loturiko beste agiri 

batzuk aztertu egingo dira eta, hala egokituz gero, hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera 

egokitu egingo dira (euskaraz eta gaztelaniaz), Plan honen 2.1.1 jarduerarekin eta Berdintasunerako 

III. Planaren 1.1.1.1 jarduerarekin bat etorriz, non ezartzen baita beharrezkoa dela Alkatetzaren 

Dekretu bat proposatzea, Udal guztian aplikatzekoa izango den hizkuntzaren erabilera ez-sexistari 

buruzko irizpideak ezarriko dituena (euskaraz nahiz gaztelaniaz).  
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2. JARDUERA-ILDOA: LANPOSTUEN ZERRENDA (LZ) 

2.1 Helburua – LZ eta horrekin loturiko beste agiri batzuk berdintasun-printzipiora egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

2.1.1 LZ, Lanpostuen Katalogoa eta horrekin loturiko beste agiri 

batzuk genero-ikuspegiaren arabera aztertzea eta, hala egokituz 

gero, berdintasun-printzipiora egokitzea, ondorengo alderdi 

hauetan: lanpostuaren izendapena eta definizioa, lan hori 

betetzeko gaitasunak, titulazioak eta eskatutako beste betebehar 

batzuk, lanpostu desberdinen multzoa, eskala eta azpieskala.  

Funtzio Publikoaren Saila (Antolakuntzaren 

Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

2.1.2 LZ, Lanpostuen baloraziorako Eskuliburua, baloraziorako eta 

ordainketarako proposamenak eta horrekin loturiko beste agiri 

batzuk genero-ikuspegiaren arabera aztertzea eta, hala egokituz 

gero, egokitzea, ondorengo alderdi hauetan: lanpostuen 

eginkizunak, lanaldiaren ehunekoa, xede-osagarria eta osagarri 

bereziak.  

Funtzio Publikoaren Saila (Antolakuntzaren 

Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

2.1.3 Generoaren ikuspegitik lanpostu desberdinen azpieskalak, 

klasea eta maila aztertzea, ibilbide profesionalaren eta lanpostuen 

arteko mugikortasunaren errealitatera egokitzearren.   

Funtzio Publikoaren Saila (Antolakuntzaren 

Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     
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3. JARDUERA-ILDOA 

 
EENNPPLLEEGGUU  PPUUBBLLIIKKOOAA  

EERRDDIIEESSTTEEAA    
 

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK::  
 

 

Jarduera-ildo honek benetan garapen eskasa izan du, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak 

ezarritako mugengatik eta birjartze-tasari eta kontratazio berriei buruzko beste araudi-marko 

batzuengatik.  
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3. JARDUERA-ILDOA: ENPLEGU PUBLIKOA ERDIESTEA 

3.1 Helburua – Enplegu publikoa erdiesteko prozesuetan emakumeen errealitatea ezagutzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

3.1.1 Enplegu Eskaintza Publikoaren bidez nahiz Aldi Baterako 

Enplegu Eskaintzaren bidez Enplegu publikoa erdiestearekin 

loturiko lan-prozesua osatzen duten agiri guztietan “sexua” 

aldagaia barneratzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

3.2 Helburua – Enplegu Eskaintza Publikoen bidez emakumeek enplegu publikoa eskuratu dezatela sustatzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

3.2.1 Egiten diren Enplegu Eskaintza Publikoetan generoaren 

eraginari buruz aldez aurreko txostenak egitea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

3.2.2 Etorkizuneko Enplegu Eskaintza Publikoen oinarri orokorretan 

hautapen-prozesuan barrena emakumeen haurdunaldi- eta erditze-

egoerak kontuan hartuko dituzten neurriak finkatzea, eta halaber, 

gaikuntza maila bera egonez gero, emakumeei lehentasuna 

emango dien baldintza bat ezartzea emakumeen presentzia % 

40tik beherakoa den erakunde, eskala, maila eta kategorietan, 

beste hautagaiak beste arrazoi batzuk eduki ezean, sexuagatik 

diskriminatzaileak izan gabe, neurri hori ez aplikatzea justifikatzen 

dutenak, hala nola enplegua eskuratzeko orduan zailtasun bereziak 

dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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3.3 Helburua – Emakumeek ordezkaritza txikiegia duten lanpostuetan emakumeek horiek eskuratu ditzatela sustatzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

3.3.1 Emakumeek ordezkaritza txikiegia duten lanbide edo 

ofizioetan enplegua eskuratzeko prozesuetan generoaren eraginari 

buruzko aldez aurreko txostenak egitea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

3.3.2 Emakumeek ordezkaritza txikiegia duten lanbide edo 

ofizioetan emakumeak barneratu daitezela errazten duten neurri 

bereziak finkatzea, eta halaber, gaikuntza maila izanez gero 

emakumeei lehentasuna emango dien baldintza bat gehitzea, beste 

hautagaiak beste arrazoi batzuk eduki ezean, sexuagatik 

diskriminatzaileak izan gabe, neurri hori ez aplikatzea justifikatzen 

dutenak, hala nola enplegua eskuratzeko orduan zailtasun bereziak 

dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea.    

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

3.3.3 Emakumeek ordezkaritza txikiegia duten lanbide edo 

ofizioetan barneratzeko proben diseinuan Berdintasunerako 

Zerbitzuak parte hartzea.  

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

Tradizioz gizonezkoenak jo izan diren lanpostuak eskuratzeko 

eratutako epaimahaietan Berdintasunerako Zerbitzuak parte 

hartzea. 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

 



 

 56 

 
3.4 Helburua – Enplegua eskuratzeko hautapen-prozesuen gai-zerrendetan berdintasun arloko edukiak barneratzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

3.4.1 Enplegu publikoa eskuratzeko hautapen-prozesuetako gai-

zerrendetan barneratu beharreko berdintasun arloko gaiak 

diseinatzea.  

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

3.5 Helburua – Enplegu edo enplegu-heziketa programen bidez emakumeek enplegua eskura dezatela sustatzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

3.5.1 Emakumeek eta gizonek enpleguko edo enplegu-heziketako 

programak edo Udaleko lanpostuak modu orekatuan eskuratu 

ditzatela ahalbidetzen duten neurriak finkatzea, hautapen-proba 

horiek Funtzio Publikoaren Sailak egiten dituenean23.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

                                                 
 
23 Emakumeen eta gizonen berdintasunerako III. Planean (2014-2015) neurri bat (3.2.3.3) hartu dute kontuan II. Ardatzean (Emakumeak ahalduntzea eta balio-aldaketa), 
“Lanbideri, ezarritako beste sarrera-baldintza batzurekin batera, genero-irizpideak barneratzea, emakumeak sartzeko lehentasunezko ehuneko batzuk finkatzearren, Eskualdeko II. 
Enplegu Planean zehaztutako enplegu-ekintzetan” egindako proposamenarekin loturik, eta bertako Sail arduraduna Enplegu Saila da. Neurri honek badu loturarik Udalaz kanpoko 
enplegu-zerbitzuek edo hautapen-zerbitzuek egindako hautapen-prozesuekin, enplegu edo enplegu-prestakuntzako programetan parte hartzeari begira. 
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4. JARDUERA-ILDOA 

 
 

IIBBIILLBBIIDDEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAARREENN  

SSUUSSTTAAPPEENNAA  EETTAA  
GGAARRAAPPEENNAA  

  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK::  
 

 

Gasteizko emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III. Planak (2014-2015) ez du inolako 

jarduerarik aurreikusten, jarduera-ildo honen lan-xedearekin harreman zuzena duenik.  

 

Nolanahi ere, Sail edo Unitate bakoitzaren barruan eginkizun edo xede zehatz batzuk izendatzea 

erregulatzen duen Araudia, zerbitzu-eginkizunen Barne Protokoloa eta horiekin loturiko beste agiri 

batzuk aztertu egingo dira eta, hala egokituz gero, hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera 

egokitu egingo dira (euskaraz eta gaztelaniaz), Plan honen 4.1.1 jarduerarekin eta Berdintasunerako 

III. Planaren 1.1.1.1 jarduerarekin bat etorriz, non ezartzen baita beharrezkoa dela Alkatetzaren 

Dekretu bat proposatzea, Udal guztian aplikatzekoa izango den hizkuntzaren erabilera ez-sexistari 

(euskaraz nahiz gaztelaniaz) buruzko irizpideak ezarriko dituena.  
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4. JARDUERA-ILDOA: IBILBIDE PROFESIONALA SUSTATZEA ETA GARATZEA 

4.1 Helburua – Araudiak, Protokoloak eta ibilbide profesionalaren sustapen eta garapenarekin loturiko beste agiri batzuk 

berdintasun-printzipioaren arabera egokitzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

4.1.1 Sail edo Unitate bakoitzaren barruan eginkizunak edo xedeak 

izendatzea erregulatzen duen Araudia eta horrekin loturiko beste 

agiri batzuk berrikustea eta, hala egokituz gero, berdintasun-

printzipioaren arabera egokitzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

4.1.2 Zerbitzu-eginkizunen Barne Protokoloa eta horrekin loturiko 

beste agiri batzuk berrikustea eta, hala egokituz gero, berdintasun-

printzipioaren arabera egokitzea, zuzendaritzako lanpostuetan eta 

zerbitzu-eginkizun izendunetan emakumeen eta gizonen presentzia 

orekatua sustatuko duten neurriak hartzea ere barne. 

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

4.2 Helburua – Hornidura, barne-sustapen eta zerbitzu-eginkizunen deialdiekin loturiko prozesuak berdintasun-printzipioaren 

arabera egokitzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

4.2.1 Hornidura, barne-sustapen eta zerbitzu-eginkizunen 

deialdietako hasierako proposamenak prestatzeari begira, baldintza 

orokorrei eta bereziei buruzko berdintasun arloko arauzko 

txostenak egitea.  

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     
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4.2 Helburua – Hornidura, barne-sustapen eta zerbitzu-eginkizunen deialdiekin loturiko prozesuak berdintasun-printzipioaren 

arabera egokitzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

4.2.2 Generoaren eraginari buruzko aldez aurreko ebaluazioak 

egitea eta, hala egokituz gero, hornidura, barne-sustapen eta 

zerbitzu-eginkizunen deialdien behin betiko proposamenekin 

loturiko neurriak barneratzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

4.2.3 Hornidura, barne-sustapen eta zerbitzu-eginkizunen deialdiak 

direla eta, gai-zerrendak prestatzean berdintasun arloko gaiak 

lantzea.   

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

4.2.4 Emakumeek ordezkaritza txikiegia duten lanpostuak 

eskuratzeko hornidura, barne-sustapen eta zerbitzu-eginkizunen 

deialdiak direla eta, hautapen-proben diseinua berdintasun-

printzipioaren arabera egokitzeko irizpide teknikoak lantzea. 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Helburua – Hornidura- eta sustapen-prozesuen aurrean emakumeen presentzia handia duten kolektibo profesionalen 
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errealitatea ezagutzea.   

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

4.3.1 Hornidura- eta sustapen-prozesuetan emakumeen presentzia 

handia duten kolektibo profesionalen errealitatea ezagutzea.    

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     
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5. JARDUERA-ILDOA 

 
 

OORRDDAAIINNSSAARRIIAAKK  
 
 

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK::  
 

“Ordainsariak” 5. jarduera-ildoaren garapenak harreman estua gordetzen du “Lanpostuen zerrenda / 

LZ” 2. jarduera-ildoarekin. Alde horretatik, 2. jarduera-ildo honetan helburu eta analisirako neurri 

desberdinak ezarri dira eta, hala egokitu denean, Lanpostuen Zerrenda berdintasun-printzipioaren 

arabera egokitzekoak; horrelako neurriek eragin bat izango lukete emakumeek eta gizonek Udalean 

jasotzen dituzten ordainsarietan. 
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5. JARDUERA-ILDOA: ORDAINSARIAK 

5.1 Helburua – Gasteizko Udalean generoen artean dagoen soldata-aldearen errealitatea ezagutzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

5.1.1 Udaleko ordainsarietan generoen artean dagoen soldata-

aldearen errealitatea aztertzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   18.000,00 

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     
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6. JARDUERA-ILDOA 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

BBEERRDDIINNTTAASSUUNNAA  
EETTEENNGGAABBEEKKOO  

PPRREESSTTAAKKUUNNTTZZAANN  EETTAA  
BBEERRDDIINNTTAASSUUNNAARREENN  

AALLDDEEKKOO  PPRREESSTTAAKKUUNNTTZZAA  
  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK::  
 

 

Berdintasunerako I. Barne Plana prestatzeko prozesuan, jarduera-ildo honetan adierazten diren 

jarduerez gain, bere garaian berdintasunaren arloko heziketa-premiei buruzko diagnostiko bat 

egiteko jarduera batzuk barneratzea proposatu zuten, eta horrez gain, berdintasunaren arloko 

heziketa-programa bat diseinatzea, eta etengabeko heziketaren urteko programa eta interesgarri 

izan daitezkeen ikastaroen kontrataziorako baldintzak berdintasun-printzipioaren arabera egokitzeko 

helburua duen lan-prozesu bat ezartzea.  

 

Berdintasunerako III. Planaren prestakuntza-lanak zirela eta, “Berdintasunari buruzko heziketa eta 

generoaren ikuspegia etengabeko heziketan barneratzea” jarduera-ildoan (Ardatza: udal politiketan 

genero-zeharkakotasuna sustatzeko neurriak), interesgarritzat jo zen arestian aipatutako neurri 

horiek Berdintasunerako III. Planaren barruan jasota egotea, enplegu publikoaren eremua baino 

hedadura handiagoa dutelako. Eta horrela, Berdintasunerako III. Planean, adierazitako jarduera 

horiek Ardatz horren 3.1.1.1, 3.1.1.2 eta 3.2.1.1 jardueretan jasota geratu dira.   

 

Nolanahi ere, eta horrelako neurriek enplegu publikoarekin ere duten harremana kontuan izanik, 

Berdintasunerako I. Barne Planaren jardueren artean jasota ez egon arren, beharrezko ikusi da 

horren barruan nabarmenaraztea. Eta horrela, Berdintasunerako I. Barne Planak azpimarratu egiten 

du zein garrantzitsua den ondorengo jarduera hauek burutzea:  

 

1. Berdintasunaren alorrean, Sailek eta beren kolektibo profesionalek aipatzen dituzten heziketa-
premiei buruzko diagnostiko bat egitea. 

2. Heziketa-programa bat diseinatzea, izaera iraunkorra, mailakatua eta espezializatua duena, 

Sailei eta beren kolektibo profesionalei zuzendua. 

3. Etengabeko heziketaren urteko programaren zirriborroa eta, halaber, berdintasunaren 

helburuari begira interesgarri diren ikastaroen kontratazio-baldintzak aztertzeko lan-prozesu 

bat finkatzea.  
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6. JARDUERA-ILDOA: BERDINTASUNA ETENGABEKO PRESTAKUNTZAN ETA BERDINTASUNAREN ALDEKO 

PRESTAKUNTZA. 

6.1 Helburua – Udal plantilari berdintasunaren alorrean informazioa eta heziketa eskaintzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

6.1.1 Informazio-heziketa arloko ikastaroak, Sailen arabera 

banatuak, oinarrizko izaera dutenak eta nahitaezko presentzia 

dutenak, 5 orduko iraupenarekin eta plantilla osoari zuzenduak.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   5.000,00 

Abian, aldatua  2017 X   5.000,00 

Jarduera berria x 2018     

6.1.2 Udaltzaingoari zuzendutako maskulinitate berriei buruzko 

heziketa-ikastaroak, Emakunderen Gizonduz ekimenaren baitan. 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2014/16 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria x 2018     

6.1.3 PSISZri eta mantentze-lanetako langileei zuzendutako 

maskulinitate berriei buruzko heziketa-ikastaroak, Emakunderen 

Gizonduz ekimenaren baitan. 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria x 2018     

6.2 Helburua – Funtzio Publikoaren Saileko langileei heziketa eskaintzea enplegu publikoaren berdintasunaren alorrean. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

6.2.1 Bi heziketa-ikastaro, 12na ordukoak, Funtzio Publikoaren 

Saileko langileei zuzenduak, enplegu publikoaren berdintasunari 

buruzkoak.   

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   2.400,00 

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria x 2018     
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6.3 Helburua – Emakumeek eta gizonek etengabeko heziketan eta kanpo-heziketan sartzea eta parte hartzea berdintasun-

printzipioaren arabera egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

6.3.1 Plantillako emakumeen eta gizonen errealitateari buruzko 

diagnostikoa, etengabeko heziketan eta kanpo-heziketan 

sartzearekin eta parte hartzearekin loturik.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

6.3.2 Etengabeko heziketan eta kanpo-heziketan parte hartzen 

duten pertsonen datuak sexuaren arabera sailkatzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

6.3.3 Lanpostuarekin loturik ez dauden beste heziketa-espezialitate 

batzuetan sartzea errazten duten neurriak finkatzea, barne-

mugikortasuneko prozesuetan gizonak edo emakumeak gailentzen 

diren kategorietan heziketa orekatzen eta beste lanpostu batzuk 

eskuratzen lagunduko dutenak. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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7. JARDUERA-ILDOA 

 
 

EENNPPLLEEGGUU  
PPUUBBLLIIKKOOAARREEKKIINN  

LLOOTTUURRIIKKOO  OORRGGAANNOOEETTAANN  
GGIIZZOONN--EEMMAAKKUUMMEEEENN  

PPRREESSEENNTTZZIIAA  OORREEKKAATTUUAA  
  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK:: 
 

Berdintasunerako III. Planaren 7.1.1.1 Jardueran 7. jarduera-ildoa jasotzen da (“Emakumeen eta 

gizonen presentzia orekatua sariak ematen dituzten epaimahaietan eta kultura eta/edo arte arloko 

fondoak eskuratzeko antolatutako organoetan”), hain zuzen ere, “Udal politiketan genero-

zeharkakotasuna sustatzeko neurriak” Ardatzaren barruan.  

 

Berdintasunerako I. Barne Planean, berriz, enplegu publikoaren alorrarekin harremana duten 

organoetan presentzia orekaturako irizpideak finkatu beharra dagoela jasotzen da. Horrez gain, eta 

7.1.1.1 jarduera zehaztearren, eta Funtzio Publikoaren Sailari dagokionez, Sail horren eremuan abian 

jar litezkeen epaimahaietan presentzia orekaturako irizpideak finkatu behar direla aipatzen da. 
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7. JARDUERA-ILDOA: GIZON-EMAKUMEEN PRESENTZIA OREKATUA ENPLEGU PUBLIKOAREKIN LOTURIKO 

ORGANOETAN  

7.1 Helburua – Enplegu publikoan sartzeko edo sustatzeko baldintza orokorretan eta horrekin loturiko beste agiri batzuetan 

hautapen-epaimahaietan emakumeen eta gizonen presentziaren irizpidea barneratzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

7.1.1 Gaikuntza, konpetentzia eta prestakuntza egokia duten 

emakume eta gizonen –titularren nahiz ordezkoen– presentzia 

orekatuari buruzko baldintza bat sartzea hautapenerako 

epaimahaietan, enplegu publikoan sartzeko edo sustatzeko oinarri 

orokorretan, eta halaber, inplikatutako lan-batzordeen 

funtzionamendu-araudietan eta/edo eraketa-agirietan.     

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

7.2 Helburua – Enplegu publikoarekin loturiko organoen osaera gizon-emakumeen presentzia orekatuari buruzko irizpideen 

arabera egokitzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

7.2.1. Gaikuntza, konpetentzia eta prestakuntza egokia duten 

gizon eta emakumeen –titularren nahiz ordezkoen– presentzia 

orekatua bermatzeko xedea duten neurriak finkatzea, enplegu 

publikoa eskuratzeko eta hornidura, barne-sustapen nahiz zerbitzu-

eginkizunetarako epaimahaietan eta hautapen-organoetan.   

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

7.2.2 Aldi Baterako Kontratazio Zerrenden Jarraipenerako Batzorde 

Mistoan emakume eta gizonen presentzia orekatua bermatzeko 

xedea duten neurriak finkatzea.   

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     

7.2 Helburua – Enplegu publikoarekin loturiko organoen osaera gizon-emakumeen presentzia orekatuari buruzko irizpideen 
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arabera egokitzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

7.2.3 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Batzordean emakume 

eta gizonen presentzia orekatua bermatzeko xedea duten neurriak 

finkatzea.   

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria x 2018     

7.2.4 Funtzio Publikoaren Sailak sustatu dezakeen edozein sariren 

Epaimahaian emakume eta gizonen presentzia orekatua 

bermatzeko xedea duten neurriak finkatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila.  

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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8. JARDUERA-ILDOA 

 
 

LLAANNEEKKOO  OOSSAASSUUNNAA  EETTAA  
SSEEGGUURRTTAASSUUNNAA  

  
 

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK:: 
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8. JARDUERA-ILDOA: LANEKO OSASUNA ETA SEGURTASUNA 

8.1 Helburua – ENPLEGU PUBLIKOAN HAURDUNALDI-EGOERAK BABESTEA. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

8.1.1 Emakume haurdunek egin behar dituzten urratsak arautuko 

dituen protokolo bat prestatzea eta hori ezagutzera ematea.   

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

8.1.2 Emakume haurdunentzat arriskua duten eta ez duten 

lanpostuen zerrenda aztertzea eta, hala egokituz gero, hobetzea.   

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

8.2 Helburua – EMAKUMEAK NAGUSI DIREN LANPOSTUETAN LANEKO ARRISKU ETA GAIXOTASUNEN PREBENTZIOA EGITEA. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

8.2.1 Laneko osasunari buruzko memorian gehienbat emakumeek 

okupatzen dituzten lanpostuetan gertatutako ezbeharren / 

gaixotasunen balioespen kualitatibo bat barneratzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

8.2.2 Gehienbat emakumeek okupatutako lanpostuetan egin 

beharreko eginkizunak aztertzea, egin beharreko lanak 

emakumeen egoera fisiko edo psikosozialarekin eta, hala egokituz 

gero, lanerako ezintasun iragankorreko (LEI) eta ezgaitasunagatiko 

erretiroaren egoerekin harremanik baduen ikertuz.  

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016     

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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8.2 Helburua – EMAKUMEAK NAGUSI DIREN LANPOSTUETAN LANEKO ARRISKU ETA GAIXOTASUNEN PREBENTZIOA EGITEA. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

8.2.3 Arrisku-ebaluazioetan generoaren ikuspegia barneratzea, 

emakumeen eta gizonen desberdintasun morfologikoak kontuan 

izanik.   

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

8.2.4 Laneko aldagela hornitzeko orduan emakumeen eta gizonen 

desberdintasun morfologikoak kontuan hartzea.    

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

8.3 Helburua – PLANTILLARI INFORMAZIOA EMATEA LAN-, SEXU- NAHIZ SEXUAGATIKO JAZARPENAREN AURREAN 

PREBENTZIOA EGITEKO ETA HORRI AURRE EGITEKO  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

8.3.1 Lan-, sexu- nahiz sexuagatiko jazarpenaren aurrean 

prebentzioa egiteko eta horri aurre egiteko  Protokoloari buruzko 

eskuorri dibulgatibo bat prestatzea, webgunean sartzeko modurik 

ez duten langileen artean banatzeko eta sailen eta zerbitzuen 

artean ere banatzeko.  

Funtzio Publikoaren Saila (Prebentzio 

Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   2.000,00 

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

8.3.2 Lan-, sexu- nahiz sexuagatiko jazarpenaren aurrean 

Interneten eta iragarkien tauletan prebentzioa egiteko eta horri 

aurre egiteko Protokoloari buruzko eskuorri dibulgatiboa banatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     
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8.4 Helburua – EMAKUMEEN LAN-OSASUNAREN ALORREAN INPLIKATUTAKO LANGILEEI HEZIKETA ESKAINTZEA.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

8.4.1 Funtzio Publikoko Saileko langile inplikatuei eta Sindikatuei 

zuzendurik emakumeen laneko osasunari buruz 12 orduko 

heziketa-saioa eskaintzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   1.200,00 

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

8.5 Helburua – LANEKO ZENTROETAN BAKARKA LAN EGITEN DUTEN EMAKUMEEN SEGURTASUN EZARI AURRE EGITEA.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

8.5.1 Emakumeek bakarka lan egiten duten lan-zentroen kokapena 

aztertzea eta lan-zentroan bertan edo bertara sartzean edo 

ateratzean segurtasun-eza eragiten duten egoeren prebentziorako 

neurriak hartzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   Erabakitzeko 

Abian, aldatua  2017 X   Erabakitzeko  

Jarduera berria X 2018     
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9. JARDUERA-ILDOA 

 
 

BBIIZZIITTZZAA  PPEERRTTSSOONNAALLAA,,  
FFAAMMIILLIIAAKKOOAA  EETTAA  

LLAANNEEKKOOAA  
EERRAANNTTZZUUKKIIZZUUNNAAKK  

PPAARRTTEEKKAATTUUZZ  
BBAATTEERRAAGGAARRRRII  EEGGIITTEEAA  

  
  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK:: 
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9. JARDUERA-ILDOA: BIZITZA PERTSONALA, FAMILIAKOA ETA LANEKOA ERANTZUKIZUNAK PARTEKATUZ 
BATERAGARRI EGITEA 

9.1 Helburua – Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri egiteko dauden neurriei buruz 

plantillari informazioa ematea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.1.1 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak 

partekatuz bateragarri egiteko neurrien egungo katalogoa (Concilia 

Plana) eguneratzea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

9.1.2 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak 

partekatuz bateragarri egiteko neurrien gida bat prestatzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   2.000,00 

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

9.1.3 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak 

partekatuz bateragarri egiteko neurriak Intranet eta iragarki-taulen 

bidez udal plantillari ezagutzera ematea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

9.1.4 Minfoweb gunean bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa 

erantzukizunak partekatuz bateragarri egiteari buruz eta baimenak 

eta lizentziak interpretatzeari buruz “ohiko galderen” atal bat 

prestatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     
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9.2 Helburua – Erantzukizunak partekatzearekin loturik aurkeztutako eskaerak aztertzeko Batzorde bat eratzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.2.1 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak 

partekatuz bateragarri egitearen inguruan udal langileek 

aurkeztutako eskaerak aztertzeko Batzorde bat eratzea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

9.2.2 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak 

partekatuz bateragarri egitearen inguruan udal langileek 

aurkeztutako eskaerak aztertzeko Batzordearen Funtzionamendu 

Protokoloa prestatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

9.3 Helburua – Ordutegi-baldintzak eta ordutegi-malgutasuneko neurriak aztertzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.3.1 Arlo honetan premiazko egoeran aurkitzen diren kolektibo 

profesionalen  “sarrerako eta irteerako” ordutegi-baldintzak eta 

ordutegi-malgutasuneko neurriak aztertzea, eta kolektibo guztietan 

ordu erdiko gutxieneko ordutegi-malgutasuna finkatzea, edo beste 

neurri batzuk ezartzea, ordu erdiko malgutasun hori ezinezkoa 

denean. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

 

Inplikatutako sailak 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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9.4 Helburua – Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri egiteko neurriak hobetzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.4.1 Lanaldi murriztua adingabea 16 urteko adinera iritsi arte 

hedatzea, nahiz eta, arazo edo egoera bereziak direla eta, adin 

handiagoko beste eskaera batzuk ere aztertu ahal izango diren.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   ERABAKITZEKO 

Abian, aldatua  2017 X   ERABAKITZEKO 

Jarduera berria X 2018     

9.4.2 Gizarte Segurantzaren kotizazioak % 100 arte ordaintzea, 

adingabeak edo beren ardurapean mendekotasun-egoeran dauden 

adineko pertsonak zaintzeagatik lanaldi murriztuan aurkitzen diren 

pertsonen kasuan.     

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   ERABAKITZEKO 

Abian, aldatua  2017 X   ERABAKITZEKO 

Jarduera berria X 2018     

9.4.3 Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak 

partekatuz bateragarri egiteko lanaldi murriztuak edo eszedentziak 

denboraldika edo oporraldika hartu ahal izango dira.   

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduerae Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   ERABAKITZEKO 

Abian, aldatua  2017 X   ERABAKITZEKO 

Jarduera berria X 2018     

9.4.4 Senitartekoei medikuaren kontsultetara laguntzeko hilean 4 

orduko baimena edukitzea urteko zenbatekoaren barruan sartzea, 

eta ez hilekoan.   

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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9.4 Helburua – Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri egiteko neurriak hobetzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.4.5 Bizitza pertsonala eta lanekoa bateragarri egitea errazten 

duten neurriak lizentziatzat hartzea, gaur egun baimentzat hartuak 

dauden arren. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

9.4.6 Adina edo osasuna dela eta, “urte sabatikoa”, telelana eta 

txandako kontratuaren antzeko beste irudi baten esperientzia 

pilotuak abian jartzeko proiektua. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   ERABAKITZEKO 

Abian, aldatua  2017 X   ERABAKITZEKO 

Jarduera berria X 2018     

9.4.7 Ohiko ordutegitik kanpo egin beharreko lan-bileren hasierako 

eta amaierako ordua ezartzea, laneko bilerak amaitzeko gehieneko 

ordua 20:30 izango dela finkatuz.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

9.4.8 Dedikaziorik ez duten eta lan-zama garrantzitsua duten 

lanpostuetan eguneko eta/edo asteko gehieneko lanaldi bat 

finkatzea, eta laneko zama dela eta, gehieneko muga hori 

gainditzen den kasuetan, langile berriak kontratatu daitezela 

eskatzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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9.4 Helburua – Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri egiteko neurriak hobetzea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.4.9 Lizentzia eta baimenen kasuan ordezkatzeko kontratuak 

egiten diren lanpostuetan eta egiten ez direnetan, analisi 

kualitatiboa generoaren ikuspegitik egitea, eta horren ondorioak 

aztertzeak. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

9.5 Helburua – Txandaka lan egiten duten pertsonen ordutegiak eta etengabeko heziketa bateragarri egitea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.5.1 Txandakako langileek etengabeko heziketa-saioetan parte 

hartzen dutenean, saio horiek beren lanaldiaren barruan egin 

daitezela bermatuko duten neurriak abian jartzea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

9.6 Helburua – Gizonak erantzukizunak partekatzera eta familiako bizitza eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri 

egitera bultzatzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.6.1 Aitatasunagatiko baimena lau astetara zabaltzea. Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

---- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   ERABAKITZEKO 

Abian, aldatua  2017 X   ERABAKITZEKO 

Jarduera berria X 2018     

9.6.2 Gizonei zuzendutako 12 orduko bi heziketa-ikastaro, 

maskulinitateari eta erantzukizunak partekatzeari buruz. 

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   1.200,00 

Abian, aldatua  2017 X   1.200,00 

Jarduera berria X 2018     
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9.6 Helburua – Gizonak erantzukizunak partekatzera eta familiako bizitza eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri 

egitera bultzatzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

9.6.3 Azpiatal berezi bat barneratzea (bizitza pertsonala, familiakoa 

eta lanekoa erantzukizunak partekatuz bateragarri egiteko neurriei 

buruzko Intranet informatiboaren atalean) gizonei zuzendua, 

erantzukizunak partekatzeari buruz informazioa jasotzeko eta 

sentsibilizatzeko eta bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa 

bateragarri egiteko neurriak eskuratzeko. 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

---- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     
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10. JARDUERA-ILDOA 

 
 
 
 
 
 
 

HHIIZZKKUUNNTTZZAARREENN  EETTAA  
IIRRUUDDIIAARREENN  EERRAABBIILLEERRAA  

EEZZ--SSEEXXIISSTTAA  
 
 

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK:: 
 

Hastapenez, Berdintasunerako I. Barne Planak heziketa-jarduera batzuk aurreikusi zituen 

hizkuntzaren eta irudiaren erabilera ez-sexistaren inguruan, baita estilo-irizpide batzuk finkatzea 

ere, Funtzio Publikoaren Saileko langileei zuzenduak.  

 

Horrekin batera, Berdintasunerako III. Planaren 1. jarduera-ildoak (Ardatza: Udal politiketan 

generoaren zeharkakotasuna bultzatzeko neurriak) jarduera batzuk jasotzen ditu hizkuntzaren eta 

irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko irizpideak ezartzeko (1.1.1.1 jarduera), baita heziketarekin 

loturikoak ere (1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3 eta 1.1.4.5 jarduerak). 

 

Berdintasunerako III. Planaren 1.1.1.1 jardueran ezarritako irizpideak udal plantilla osoarentzat 

berdinak izan daitezen, interesgarritzat jo da Funtzio Publikoaren Sailak ere irizpide horiek betetzea, 

eta horrexegatik, Berdintasunerako I. Barne Planaren barruan ez da inolako jarduerarik aurreikusten 

xede horrekin.  

 

Beste alde batetik, hasiera batean Berdintasunerako I. Barne Planaren barruan hizkuntzaren eta 

irudiaren erabilera ez-sexistari buruzko heziketa-saio batzuk finkatu baziren ere Funtzio Publikoaren 

Saileko langileei zuzenduak, kontuan izanik Berdintasunerako III. Planak heziketa hori plantilla 

osoari zuzendua aurreikusten duela, interesgarritzat jo zuten Berdintasunerako III. Barne Planak 

ardura hori bere gain hartzea. 
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10. JARDUERA-ILDOA: HIZKUNTZAREN ETA IRUDIAREN ERABILERA EZ-SEXISTA 

10.1 Helburua – Funtzio Publikoaren Sailaren agiriak eta inprimakiak hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

10.1.1 LZ, Lanpostuen Katalogoa eta horiekin loturiko beste agiri 

batzuk berrikustea eta, hala egokituz gero, hizkuntzaren erabilera 

ez-sexista baten arabera egokitzea (euskaraz eta gaztelaniaz). 

Funtzio Publikoaren Saila (Antolakuntzaren 

Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

10.1.2 Enplegu publikoa eskuratzeko oinarri orokorrak eta bereziak 

berrikustea eta, hala egokituz gero hizkuntzaren erabilera ez-

sexista baten arabera egokitzea (euskaraz eta gaztelaniaz).  

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

10.1.3. Barne-sustapeneko prozesuekin eta zerbitzu-eginkizunekin 

loturiko Protokoloak, Oinarriak eta beste agiri batzuk berrikustea 

eta, hala egokituz gero, hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten 

arabera egokitzea (euskaraz eta gaztelaniaz).  

Funtzio Publikoaren Saila (Hautaketa eta 

Garapenaren Atala) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     
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10.1 Helburua – Funtzio Publikoaren Sailaren agiriak eta inprimakiak hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

10.1.4 Protokoloak, beka-deialdiak, inprimakiak eta inkestak, baita 

Sailaren barruan sor daitezkeen beste agiri batzuk ere, berrikustea 

eta, hala egokituz gero, hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten 

arabera egokitzea (euskara eta gaztelania). 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

10.1.5 Funtzio Publikoaren Sailak ALHAOean eta beste aldizkari 

ofizial batzuetan argitaratzen dituen testuak berrikustea eta, hala 

egokituz gero, hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera 

egokitzea (euskara eta gaztelania).  

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

10.1.6 Funtzio Publikoaren Sailak udalaren webgunean eta 

Intraneten argitaratzen dituen testuak berrikustea eta, hala 

egokituz gero, hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera 

egokitzea (euskara eta gaztelania). 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     

10.2 Helburua – Funtzio Publikoaren Saileko irudiak eta logotipoak hizkuntzaren erabilera ez-sexista baten arabera egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

10.2.1 Funtzio Publikoaren Sailak paperezko euskarrian, udalaren 

webgunean, Intraneten eta publizitate-euskarrietan erabilitako 

logotipoak eta irudiak berrikustea eta, hala egokituz gero, 

egokitzea. 

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017     

Jarduera berria  2018     
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11. JARDUERA-ILDOA 

 
 
 
 

AAZZTTEERRKKEETTAAKK  EETTAA  
EESSTTAATTIISSTTIIKKAAKK  

BBEERRDDIINNTTAASSUUNNAARREENN  
PPRRIINNTTZZIIPPIIOOAARREENN  

AARRAABBEERRAA  EEGGOOKKIITTZZEEAA  
  

 

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK:: 
 

Berdintasunerako III. Planak “Genero-ikuspegia duten estatistikak eta azterlanak” 2. jarduera-ildoa 

aurreikusi du (Ardatza: Udal politiketan generoaren zeharkakotasuna bultzatzeko neurriak). 

Jarduera-ildo horretan udal langileei zuzendutako heziketa-jarduera bat aurreikusi da estatistiken 

eta azterlanen prestakuntzarekin lotua (2.1.2.1 jarduera), baita Alkatetza Dekretu baten 

proposamena ere estatistiketan eta azterlanetan genero-irizpideak ezartzeko ere (2.1.1.1 jarduera).  

 

Jarduera horiek udal langile guztiei zuzenduak daude, Funtzio Publikoaren Saileko langileak ere 

barne. Alde horretatik, Alkatetza Dekretuan ezarritako irizpideak Sailak egiten dituen estatistika, 

inkesta eta azterlan guztietan aplikatzekoak izango dira. Nolanahi ere, enplegu publikoaren eremuak 

duen berezitasuna dela eta, interesgarritzat jo da heziketa-jarduera bat egitea eremu horretan 

generoaren adierazleak barneratzeko, arestian aipatu den eta izaera orokorragoa izango duen 

2.1.2.1 jardueraz gain.   

    

 
 
 



 

 84 

 

11. JARDUERA-ILDOA: AZTERLANAK ETA ESTATISTIKAK BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOAREN ARABERA 

EGOKITZEA. 

11.1 Helburua – Funtzio Publikoaren Saileko langileei heziketa eskaintzea berdintasunaren printzipioa azterlan eta 

estatistiketan barneratzeko. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

11.1.1 12 orduko heziketa-saioa, Funtzio Publikoaren Saileko 

langileei zuzendua, enplegu publikoaren alorrean estatistika eta 

azterlanetan genero-adierazleak ezartzeko.   

Funtzio Publikoaren Saila (Giza 

Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzua) 

Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   1.200.00 

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

11.2 Helburua – Funtzio Publikoaren Saileko inprimaki, inkesta, estatistika eta azterlanetako datuak jaso eta ustiatzeko lanak 

berdintasunaren printzipioaren arabera egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

11.2.1 Udal plantillaren nahiz herritar guztien esku dauden Funtzio 

Publikoaren Sailaren inprimaki eta eskaera-orri guztiak berrikustea 

eta, hala egokituz gero, horietan “sexua” aldagaia adierazteko 

laukitxo bat barneratzea. Hala egokituz gero, eskaera-orri jakin 

batean aldagai hori sartzea bidezkoa ez dela dioen txosten 

justifikagarria egitea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018     

11.2.2 Funtzio Publikoaren Sailak egiten dituen inkesta, estatistika 

eta azterlan guztietan datuak jasotzea eta ustiatzea, “sexua” 

aldagaia kontuan izanik. Hala egokituz gero, inkesta, estatistika 

edo azterlan jakin batean aldagai hori barneratzea bidezkoa ez dela 

dioen txosten justifikagarria egitea.  

Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     
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11.2 Helburua – Funtzio Publikoaren Saileko inprimaki, inkesta, estatistika eta azterlanetako datuak jaso eta ustiatzeko lanak 

berdintasunaren printzipioaren arabera egokitzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

11.2.3 Funtzio Publikoaren Sailaren urteko jarduera-txostenean 

datua “sexua” aldagaia kontuan izanik datuak jaso eta ustiatzea.  

Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

11.2.4 Funtzio Publikoaren Sailak egindako inkesta, estatistika edo 

azterlanetan genero-adierazleak finkatzea eta barneratzea, enplegu 

publikoan emakumeen eta gizonen errealitatea hobeto ezagutzeko 

aukera izan dadin.  

Funtzio Publikoaren Saila Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

11.2.5 Funtzio Publikoaren Sailean erabilitako estatistika-

definizioak berrikustea eta, hala egokituz gero, berdintasunaren 

printzipioaren arabera egokitzea.  

Funtzio Publikoaren Saila Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

11.3 Helburua – Gasteizko Udalean enplegu publikoaren alorrean emakumeen eta gizonen errealitateari buruzko estatistika-

informazioa eskaintzea udal plantillari. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

11.3.1 Udalean enplegu publikoaren alorrean, iragarki-taulen bidez 

eta Intraneten, emakumeen eta gizonen errealitatearekin loturik 

sexuaren arabera eskainitako estatistika-informazioari buruzko 

informazio-jarduerak egitea.  

Funtzio Publikoaren Saila (Zuzendaritza 

Nagusiko Unitatea) 

--- 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     



 

 86 

 

12. JARDUERA-ILDOA 

 
BBEERRDDIINNTTAASSUUNNAA  

NNEEGGOOZZIIAAZZIIOO  
KKOOLLEEKKTTIIBBOOAANN  

  

AALLDDEEZZ  AAUURRRREEKKOO  AAZZAALLPPEENN--OOHHAARRRRAAKK:: 
 

 

 

 
 
 



 

 87 

 

12. JARDUERA-ILDOA: BERDINTASUNA NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAN 

12.1 Helburua – Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasunerako I. Plana (2016-2018) udal langileen lan-baldintzak 

arautzen dituen Hitzarmenean barneratzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

12.1.1 Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasunerako I. 

Plana (2016-2018) Plan horren ondoren udal langileen lan-

baldintzak arautzeko onesten den Hitzarmenaren Eranskin gisa 

barneratzea. 

 

Funtzio Publikoaren Saila 

Enpresa Batzordea 

 

Jarduera Gauzatzea Aurrekonturik gabe Zerbitzuaren aurrekontu arrunta Aurrekontu berria 

Abian  2016     

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria  2018     
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Enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasuna lortzeko I.plana                                                               I Plan Igualdad de género en el ámbito del empleo público 

 

 

 

Gasteizko Udalean enplegu publikoaren eremuan genero-berdintasunerako I. Plana (2016-

2018) abian jartzeko, ezinbestekoa da elkarlan eta koordinazio aldetik ahalegin garrantzitsu 

bat egitea, izan ere, horren planteamendu eraginkorragoa izango baita Gasteizko Udaleko 

antolamendu-egitura desberdinen arteko koordinazioa eta, halaber, udal plantillaren eta, hala 

egokituz gero, beste eragile batzuen lankidetza ahalbidetuko duten sinergiak sortzeko gai 

garen neurrian.  

Lankidetza eta koordinazioa erdiesteko ezinbestekoa da komunikazioan eta partaidetzan 

oinarritutako lan-prozesu batzuk garatzea. Horrek, Berdintasunerako I. Barne Planaren 

helburuak hobeto erdiesten lagundu ez ezik, udal plantillak berezkoak dituen alderdietan –

esate baterako, bere lan-baldintzetan– parte hartzea sustatuko du. Eta horrela, komunikazioa 

eta partaidetza Berdintasunerako I. Barne Planaren ezarpenaren, jarraipenaren eta 

ebaluazioaren fase guztietan barrena kontuan hartu behar diren lan-printzipio bilakatu dira. 

Helburuak erdiesteko orduan eraginkortasuna izateak badu loturarik ezarpen-fasearen 

jarraipen eta hobekuntzarekin, eta horrexegatik, Berdintasunerako I. Barne Planaren 

kudeaketa-ereduaren parte da jarraipen hori, baita ebaluazio-eredua ere. 

Berdintasunerako I. Barne Planaren kudeaketak horren helburuak erdiesteko orduan duen 

garrantziaz jabeturik, interesgarritzat jo da atal berezi bat horri eskaintzea, "Kudeaketa-

eredua" izenburupean helburuak eta aipatutako alderdi horien gaineko jarduerak bilduko 

dituena. 

Kudeaketa-eremu honetan Berdintasunerako I. Barne Planak ezartzeko erabiliko dituen lan-

egiturak deskribatzen dira, baina jarraipenerako eta ebaluaziorako prozesuak ere.  

 

1. LAN-EGITURAK 

1.1. MAILA POLITIKOA. 

1.1.1 Udal batzarra: 

Gasteizko Udal Batzarra Gasteizko herritarrek hiriaren gobernuan duten ordezkaritza 

politikorako organorik gorena da, eta horren baitan eztabaidatzen eta onesten dira berari 

dagozkion neurriak. 

1.1.2 Gasteizko Udaleko Gobernu Batzordea: 

Udaleko Gobernu Batzordea Alkate jaunaren edo andrearen lehendakaritzapean eta batzarkide 

guztien laguntzarekin dagokion zuzendaritza politikoaren eginkizuna betetzen duen organoa 

da, eta horren baitan eztabaidatzen eta onesten dira berari dagozkion neurriak.  
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1.1.3 Funtzio Publikoaren Batzordea:  

Izaera iraunkorra duen Udal Batzarraren Batzorde bat da, Udal Batzarraren erabakiaren mende 

jarri beharreko Berdintasunerako I. Barne Planaren neurriak aztertu, txostena egin eta 

kontsultatzeko ardura duena eta, hala egokituz gero, horiei buruzko ebazpena ematekoa ere 

bai, Udal Batzarrak Batzorde hau horretarako eskuordetzen duenean.   

1.1.4 Berdintasunerako Batzorde Politikoa: 

Emakumeei zuzendutako indarkeriaren aurkako I. Udal Planaren (2003-2005) baitan sortutako 

batzordea da. Berdintasunaren alorrean kontrastatzeko eta bultzada politikoa emateko 

Batzorde bat da, udal organoei dagozkien eginkizunen kaltetan joan gabe. Batzorde hau Udal 

Talde politiko bakoitzeko ordezkari banak osatua dago.  

1.2 MAILA TEKNIKOA: 

1.2.1 Berdintasunerako I. Barne Planaren ardura bere gain hartua duen Saila: 

Berdintasunerako I. Barne Plana ezartzeko ardura duen Saila, hain zuzen ere, Funtzio 

Publikoaren Saila da. Bere eginkizunak hauek dira: 

- Berdintasunerako I. Barne Plana bultzatzea eta koordinatzea. 

- Gauzatzea. 

- Parte hartzen duten eragile guztiekin elkarrizketatzea. 

- Informazioa eta komunikazioa.  

- Jarraipena eta ebaluazioa.  

Berdintasunerako I. Barne Plana ezin hobeto garatzeko, beharrezko ikusten da Funtzio 

Publikoaren Sailaren barruan emakume eta gizonen arteko berdintasunean aditua den 

pertsona bat kontratatzea, genero-berdintasunaren alorrean heziketa eta/edo esperientzia 

izango duena. 

1.2.2 Berdintasunerako I. Plana ezartzeko orduan aholkularitza eskaintzea: 

Berdintasunerako I. Barne Plana ezin hobeto garatzeko, Funtzio Publikoaren Sailak 

Berdintasunerako Zerbitzuaren aholkularitza jasoko du, emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren alorrean Zerbitzu espezializatu gisa, hari legozkiokeen jarduerak 

gauzatzearen aurka egin gabe.  

Beste alde batetik, bikoiztasunik sortu ez dadin eta Berdintasunerako I. Barne Planaren eta 

Berdintasunerako III. Planaren artean beharrezko koordinazioa erdiestearren, 

Berdintasunerako Zerbitzuak Plan baten eta bestearen arteko bitartekari gisa jokatuko du, eta 

inplikatutako alderdi guztiei bi planen garapenari buruzko informazioa banatuko die.  

1.3 LANEKO BESTE UDAL EGITURA BATZUK:  
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1.3.1 Gasteizko Udaleko emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Batzorde Paritarioa.  

Gasteizko Udaleko emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Batzorde paritarioa Funtzio 

Publikoaren Saileko eta Berdintasunerako Zerbitzuko langileek eta Udalean ordezkaritza duten 

sindikatuetako ordezkariek osatua dago, eta berak prestatu du Berdintasunerako I. Barne 

Plana.  

Horrez gain, Berdintasunerako I. Barne Planean aurreikusitako jardueretako batzuk aurrera 

eramaten laguntzea dagokio, eta halaber, horien jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzea.  

 

2. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

2.2 JARRAIPENA: 

Jarraipenean, ardatz bakoitzaren urteko programa desberdinen eta horien jardueren garapena 

behatu, neurtu eta aztertzeko etengabeko prozesu bat egiten da, xede hauekin: 

1. Ezagutu:  

- Zer egiten den eta nola egiten den.  

- Urteko programazioa zenbateraino bete den. 

- Jarduerak, lan-prozesuak eta kudeaketa-eredua abian jartzeak dituen indarguneak eta 

ahuleziak.  

2. Erabakiak hartu:  

- Urteko programazioa hautemandako premien arabera berregokitu dadin. 

- Jardueren, lan-prozesuen eta kudeaketa-ereduaren ezarpena hobetu dadin.  

Honako helburuak ditu:  

1. Urteko programazioko jarduerak nola betetzen diren eta zer balio duten neurtu, aztertu 

eta egiaztatzea. 

2. Urteko programazioaren hasierako agiria hobetzea eta, hala egokituz gero, horren 

gainean egin daitezkeen aldaketei buruzko erabakiak hartzea. 

3. Jarduera desberdinen urteko programazioaren ezarpenari buruzko informazioa ematea 

plantillari eta Berdintasunerako I. Barne Planean inplikatuta dauden lan-egiturei. 

4. Berdintasunerako I. Barne Planaren azken ebaluazioa erraztea, jarduerak betetzeari edo 

gauzatzeari dagokionez. 

Jarraipena egiteko metodologia ondorengoa izango da:  

1. Informazioa biltzeko tresnak lantzea. 

2. Informazioa biltzea eta informazio hori urtero ustiatzea. 

3. Egindako jarduerari buruzko urteko txostenak prestatzea.  
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4. Hobekuntza-proposamenak aztertzea, alderatzea eta erdiestea ondokoetan:  

o Udal plantillan. 

o Berdintasunerako Batzorde paritarioan. 

o Berdintasunerako batzorde politikoan. 

o Funtzio Publikoaren batzordean.  

2.2 EBALUAZIOA 

Ebaluazioa funtsezko prozesu bat da, eta informazio ugari eskaintzen du bai jardueren 

emaitzei buruz eta bai emaitza positiboak lortzen ari diren kudeaketa-ereduei buruz ere, baina 

baita ere, hobetu beharreko gauzak dituztenei buruz eta horretarako abian jar daitezkeen 

ekintzei buruz.  

Berdintasunerako I. Planaren ebaluazioan ondorengo alderdiak hartuko dira kontuan: 

 

1. Amaiera. Hau da, 2018ko I. seihilekoan egingo da, Berdintasunerako I. Barne Planaren 

ezarpen-aldia amaitu ondoren: 2016 eta 2018. 

 2. Sumatiboa. Hau da, Berdintasunerako I. Barne Planaren ezarpena amaitu ondoren 

egina, eta etorkizuneko jardueren inguruan erabakiak hartzeko xedeari begira 

bideratua. Horrela beraz, premia berriak adieraziko ditu eta enplegu publikoaren 

alorrean egiten den hurrengo plangintzaren eta/edo jarduera berrien prestakuntzarako 

abiapuntuko diagnostikoaren parte izango da. 

 3. Kanpokoa. Ebaluazioaren helburuak garatzeko beharrezkoak diren objektibotasuna eta 

espezializazioa bermatzeari begira, ebaluazioan aditua den erakunde bat kontratatuko 

da, nahiz eta Funtzio Publikoaren Sailak eta Berdintasunerako Batzorde paritarioak 

horretan lagundu ahal izango duen. 

 4. Helburuak. Ebaluazioaren asmoa Berdintasunerako I. Barne Plana nola abiarazten ari 

diren eta zer emaitza izan dituen ezagutaraztea da. Horregatik, Berdintasunerako I. 

Barne Planaren ebaluazioaren helburua exekuzioaren, prozesuaren eta emaitzen 

ebaluazio bat egitea da: 

 a. Aurreikusitako ekintzen betetze maila. 

b. Esperotako emaitzetara zenbat hurbildu diren edo horietatik zenbat urrundu 

diren: lortutako emaitzen balioespena planifikatutakoekin alderatuta. 

c. Berdintasunerako I. Barne Plana sustatu duen taldearen, inplikatuta dauden 

Sailen eta/edo Zerbitzuen eta lan-egituren funtzionamenduari buruzko 

balioespena. 
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13. JARDUERA-ILDOA: BERDINTASUNERAKO I. BARNE PLANEAN PARTE HARTZEA  

13.1 Helburua – Berdintasunerako I. Barne Planean parte hartzeko bideak finkatzea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

13.1.1 Udal plantillak parte hartzeko bideak finkatzea.  Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018     

13.1.2 Berdintasunerako Batzorde paritarioak parte hartzeko 

bideak finkatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian X 2016 X X   

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria  2018     

13.1.3 Berdintasunerako Batzorde politikoak parte hartzeko bideak 

finkatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila Alkatetzaren Saila (Berdintasunerako 

Zerbitzua) 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian  2016 X X   

Abian, aldatua X 2017 X X   

Jarduera berria  2018     
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14. JARDUERA-ILDOA: PLANA SUSTATZEA, KOORDINATZEA ETA EBALUATZEA 

14.1 Helburua – Genero-berdintasunean aditua den langile plaza bat ezartzea Plana sustatzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

14.1.1 Berdintasuneko Teknikari bat kontratatzea, berdintasunean 

adituak diren langileen aldi baterako Lan Poltsatik hartua, Plana 

sustatzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko.   

Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian  2016 X   ERABAKITZEKO 

Abian, aldatua  2017 X   ERABAKITZEKO 

Jarduera berria X 2018 X   ERABAKITZEKO 
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15. JARDUERA-ILDOA: BERDINTASUNERAKO I. BARNE PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA  

15.1 Helburua – Berdintasunerako I. Barne Planaren urteko jarraipena egitea. 

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

15.1.1 Berdintasunerako I. Barne Planaren jarraipenerako urteko 

txostena prestatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian  2016     

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018 X X   

15.1.2 Jarraipenerako urteko txostenei buruzko informazioa udal 

plantillari eta inplikatutako lan-egitura desberdinei eskaintzeko 

bideak finkatzea. 

Funtzio Publikoaren Saila --- 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian  2016     

Abian, aldatua  2017 X X   

Jarduera berria X 2018 X X   

15.2 Helburua – Berdintasunerako I. Barne Planaren urteko ebaluazioa egitea.  

Jarduerak Sail arduraduna Sail laguntzailea 

15.2.1 Berdintasunerako I. Barne Planaren azken ebaluazioa 

egitea. 

Funtzio Publikoaren Saila Berdintasunerako Batzorde paritarioa 

Jarduera Gauzatzea Ez du aurrekonturik behar Zerbitzuaren aurrekontu arrunta  Aurrekontu berria 

Abian  2016     

Abian, aldatua  2017     

Jarduera berria X 2018 X   18.000,00 
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TXOSTEN EKONOMIKOA  
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OHARRA:  

 

Atal honetan, Gasteizko udalean enplegu publikoaren alorrean Genero Berdintasunerako I. 

Planari (2016-2018) buruzko txosten ekonomiko orokorra azaltzen da, eta atal hauetan 

sailkatu da informazioa:   

 

Jarduera eta hori gauzatzeko ardura duen Saila. 

Aurrekontu-ekitaldia. 

Aurrekontu mota (EA / AA / AB) 

 

2. Jarduera-ildoa eta Planaren Kudeaketa. 

Aurrekontu-ekitaldia. 

Aurrekontu mota (EA / AA / AB) 

 

 

Erabilitako laburtzapenek esanahi hau dute:  

 

E.A.: Ez du aurrekonturik behar. Udal langileek egindako jarduerak dira eta horien kostua I. 

Kapituluaren kontura dira, eta ez dute beste aurrekontu gehigarririk behar. 

 

A.A.: Zerbitzuaren edo Sailaren konturako Aurrekontu arrunta. Oro har, orain arte egin izan 

diren jarduerak dira, batzuetan Berdintasunerako I. Barne Planak aldatuak, eta horien 

exekuzioa dagokion Zerbitzuaren edo Sailaren aurrekontu arruntaren kontura egingo da.  

 

A.B.: Aurrekontu berria. Berdintasunerako I. Barne Planaren baitan sortutako jarduera berriak 

dira eta horien exekuzioa Planaren aurrekontu propioaren kontura izango da. 
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BBEERRDDIINNTTAASSUUNNEERRAAKKOO  II..  BBAARRNNEE  PPLLAANNAARREENN  TTXXOOSSTTEENN  EEKKOONNOOMMIIKKOOAA  EEKKIINNTTZZEENN  AARRAABBEERRAA  
 

  

2016 2017 2018 Ekintza Saila 

 A.G. A.A. A.B. A.G. A.A. A.B. A.G. A.A. A.B. 
1.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

1.1.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

1.1.3 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

1.1.4 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

1.1.5 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

2.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

2.1.2 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

2.1.3 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

3.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.2.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.2.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.3.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.3.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.3.3 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.3.4 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.4.1 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- X --- --- --- --- --- 

3.5.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

4.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

4.1.2 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

4.2.1 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- X --- --- --- --- --- 

4.2.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

4.2.3 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- X --- --- --- --- --- 

4.2.4 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- X --- --- --- --- --- 

4.3.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

5.1.1 Funtzio Publikoa --- --- 18.000,00 --- --- --- --- --- --- 

6.1.1 Funtzio Publikoa --- --- 5.000,00 --- --- 5.000,00 --- --- --- 

6.1.2 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- --- --- --- --- --- --- 

6.1.3 Berdintasunerako Zerbitzua X --- --- … --- --- --- --- --- 

6.2.1 Funtzio Publikoa --- --- 2.400,00 --- --- --- --- --- --- 

6.3.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

6.3.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 
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2016 2017 2018 Ekintza Saila 

A.G. A.A. A.B. A.G. A.A. A.B. A.G. A.A. A.B. 
6.3.3 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

7.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

7.2.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

7.2.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

7.2.3 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

7.2.4 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

8.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

8.1.2 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

8.2.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

8.2.2 Funtzio Publikoa --- --- --- X --- --- --- --- --- 

8.2.3 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

8.2.4 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

8.3.1 Funtzio Publikoa --- --- 2.000,00 --- --- --- --- --- --- 

8.3.2 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

8.4.1 Funtzio Publikoa --- --- 1.200,00 --- --- --- --- --- --- 

8.5.1 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- --- 

9.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

9.1.2 Funtzio Publikoa --- --- 2.000,00 --- --- --- --- --- --- 

9.1.3 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

9.1.4 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

9.2.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

9.2.2 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

9.3.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.4.1 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- --- 

9.4.2 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- --- 

9.4.3 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- --- 

9.4.4 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.4.5 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.4.6 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- --- 

9.4.7 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.4.8 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.4.9 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.5.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

9.6.1 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- --- 
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2016 2017 2018 Ekintza Saila 

A.G. A.A. A.B. A.G. A.A. A.B. A.G. A.A. A.B. 
9.6.2 Funtzio Publikoa --- --- 1.200,00 --- --- 1.200,00 --- --- --- 

9.6.3 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.1.2 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.1.3 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.1.4 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.1.5 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.1.6 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.2.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

11.1.1 Funtzio Publikoa --- --- 1.200,00 --- --- --- --- --- --- 

11.2.1 Funtzio Publikoa X --- --- --- --- --- --- --- --- 

11.2.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

11.2.3 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

11.2.4 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

11.2.5 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

11.3.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

12.1.1 F.P./Enp. Batz. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

13.1.1 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

13.1.2 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

13.1.3 Funtzio Publikoa X --- --- X --- --- --- --- --- 

14.1.1 Funtzio Publikoa --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko --- --- Erabakitzeko 

15.1.1 Funtzio Publikoa --- --- --- X --- --- X --- --- 

15.1.2 Funtzio Publikoa --- --- --- X --- --- X --- --- 

15..2.1 Funtzio Publikoa --- --- --- --- --- --- --- --- 18.000,00 

URTEKO AURREKONTUA          

AURREKONTUA GUZTIRA (2016-2018): 26.000,00 EURO 
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BBEERRDDIINNTTAASSUUNNEERRAAKKOO  II..  BBAARRNNEE  PPLLAANNAArreenn  TTXXOOSSTTEENN  EEKKOONNOOMMIIKKOOAA  JJAARRDDUUEERRAA--IILLDDOOEENN  EETTAA  KKUUDDEEAAKKEETTAARREENN  

AARRAABBEERRAA  
 

 

2016 2017 2018 JARDUERA-ILDOAK eta 
PLANAREN KUDEAKETA  E.A. A.A. A.B. E.A. A.A. A.B. E.A. A.A. A.B. 

Komunikazioa eta partaidetza. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Lanpostuen Zerrenda. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Enplegu publikoa erdiestea. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Sustapena eta ibilbide profesionala. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ordainsariak. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Prestakuntza. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Presentzia orekatua. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Laneko osasuna. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Lana eta familia bateragarri egitea. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Hizkuntza eta irudia. --- --- --- --- --- --- --- --- ---- 

Azterlanak eta estatistikak. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Negoziazio kolektiboa. --- --- --- --- --- --- --- ---  

Planaren kudeaketa.          

URTEKO AURREKONTUA --- --- --- - --- --- --- --- --- 

AURREKONTUA GUZTIRA (2016-2018): ---- 

 


