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1 SARRERA 

Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko klausulak kontratazio-pleguetan eta 
diru-laguntza publikoen oinarri arautzaileetan sartu ondoren, pertsona edo entitate 
lizitatzaile edo lehiatzaileek bere gain hartu behar dituzte generoaren arloan ezarritako 
betebeharrak, eta, adierazi egin beharko dute borondatez zer konpromiso hartu 
dituzten esleipen- edo emate-irizpideak lortzeko. 

Ondorioz, diruz lagundutako proiektua edo kontratu publikoaren prestazioa hasten 
denean, organo kontratatzaileak edo emaileak klausula sozialetan garrantzitsuena izan 
daitekeen egitekoa hasiko du: pertsona edo entitate esleipendunek edo onuradunek 
generoaren arloan hartutako konpromisoak eta betebeharrak behar bezala betetzen 
dituztela ziurtatzea eta bermatzea. 

Baldin eta organo kontratatzaileek edo emaileek ez badute prozeduraren fase hau 
aintzat hartzen, berdintasunaren aldeko klausulak alferrikakoak izango dira, ziur asko. 
Horregatik, beste behin ere esango dugu: hamar ordenagailuko hornidura-kontratu 
batean, kontratuaren ardura duenak hamar ordenagailu direla eta eskatutako 
ezaugarri teknikoak dituztela bermatu behar duen moduan, berdin-berdin egiaztatu 
beharra dago zuzen bete direla emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunari buruz 
pleguetan edo deialdian sartutako alderdiak. 

Are gehiago, klausula sozialak ezartzeko jardunbide egokietan eta esperientzietan ikus 
dezakegunez, administrazio publiko batzuek egokiro egiaztatzen dute bete beharrekoa 
eta zuzen ebaluatzen dituzte emaitzak. Izan ere, ez da soilik horiek zuzen aplikatu 
direla egiaztatzen, eta ondorioz, horiek tresna eraginkor bihurtzen; horrekin batera, 
prozesua berrelikatzen da, zeren eta pozgarria izaten da nola kargu publikoentzat, hala 
teknikarientzat, aldi jakin batean eta genero-klausulei esker hamar enpresek –
adibidez– bateratze-neurriak aplikatu dituztela ikustea, zortzi entitatek berdintasun-
planak egin dituztela ikustea, genero-indarkeriaren biktima izan diren 12 emakume 
kontratatu direla eta abar ikustea. 

Horrenbestez, atal honetan zehar, emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
klausulak egiaztatzeko eta haien jarraipena egiteko sistema batzuk proposatuko 
ditugu, edo beste modu batera esanda: klausulak aplikatzeari buruzko adierazleak eta 
emaitzak neurtzekoak. 

Gogora dezagun, lehenik eta behin, kontratazio-pleguetan generoaren arloari buruz 
sartutako gauzatze-baldintzak egiazko betebeharrak direla: pertsona edo entitate 
lizitatzaile guztiek proposamena aurkeztearekin batera onartzen dituzten 
betebeharrak, kontratua gauzatzerakoan ezinbestean bete beharrekoak. Hori dela eta, 
gauzatze-baldintzak onartuko ez lituzketen proposamen bat baztertu egingo litzateke, 
eta gauzatzeari buruz ezarritako baldintza sozialak beteko ez balitu, falta larri batean, 
zehapen batean edo kontratu-hutsaltze batean eroriko litzateke. 
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Gomendagarria da bai gauzatze-baldintzak, bai lizitatzaileak esleipen-irizpideak 
lortzeko hartu dituen konpromisoak, funtsezko kontratu-betebehartzat taxutzea; 
ondorioz, betebehar horiek betetzen ez direnean, kontratazio-organoak bi aukera 
izango ditu: kontratua suntsitu, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateginaren (SPKLTB) 223.f) artikuluari jarraituz; edo kontratua gauzatzen jarraitu eta 
zigorra jarri, zeina, ez-betetzearen larria eta ondorioak kontuan hartuta, kontratuaren 
aurrekontuaren % 3tik % 10era artekoa izango den, SPKLTBren 212.1. artikuluari 
jarraituz. 

Diru-laguntza publikoekin berdin gertatzen da: oinarri arautzaileetan edo deialdian 
berdintasunaren arloko ebaluazio-irizpideak edo betebeharrak ezartzen badira, 
deialdian parte hartzen duten pertsona eta entitate guztiek bere gain hartzen eta 
onartzen dituzte ezarritako betebeharrak (edo borondatez onartzen dituzte, emate-
irizpideen kasuan); hortaz, nahitaez bete beharko dituzte diruz lagundutako jarduera 
egiten dutenean.  

Estatuko, autonomia erkidegoko eta foru aldundietako legeetan behin eta berriz 
esaten da pertsona edo entitate onuradunek "diru-laguntza ematea funtsatzen duen 
helburua bete behar dutela, proiektua gauzatu behar dutela, jarduera egin behar 
dutela eta halako jokabidea izan behar dutela”. Horregatik, generoaren arloko 
betebehar zehatzak eta bereziak nahitaez ezarri beharko dira oinarri arautzaileetan eta 
ondoko lankidetza-hitzarmenean. Ondoren, betebehar horiek bete diren ziurtatu 
beharko da, eta entitate onuradunek hala egiaztatu beharko dute, zeren eta, bestela, 
arau-hauste arin edo larri batean eroriko lirateke, eta arau-hauste horien ondorioz, 
zehapenak ezarriko litzaizkieke, eta/edo jasotako diru-zenbatekoak itzuli beharko 
lituzkete. 
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2 PERTSONA EDO ERAKUNDE LIZITATZAILE EDO 

LEHIATZAILEAREN ADIERAZPENA 

 Proposamenak aurkezteko fasean, erantzukizunpeko adierazpen bat eskatzea komeni 
da, adierazpen horretan zehaztu eta onartuko baitira emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloan hartutako konpromisoak. Horrela, papera eta lana aurreztuko 
dute, bai erakunde lizitatzaile edo lehiatzaileek, bai organo esleitzaile edo emaileek. 
Horren adibide on bat Energiaren Euskal Erakundeak iragarritako lehiaketa baten 
plegua da, ERP SAGE X3 modulu ekonomiko-finantzieroa ezartzeko kontratatzeko 
lehiaketarena: 
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Beste adibide hau ere baliagarria da bai gauzatze-baldintzetarako (betebeharrak), bai 
esleipen-irizpideetarako: Castellóko Udalaren kontratazio publikoan irizpide sozialak 
sartzeko Jarraibidea, Toki Gobernuko Batzarrak 2012ko maiatzaren 18an onartua. 
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3 KLAUSULAK APLIKATZEARI BURUZKO ADIERAZLEAK 

Entitate edo pertsona lizitatzaile edo lehiatzaileek generoaren arloko betebeharrak eta 
konpromisoak bere gain hartu ondoren, eta esleipendun edo onuradun direla, 
Administrazio Publiko lizitatzaileak edo emaileak berdintasun-klausulak benetan bete 
diren egiaztatu behar du prestazioak gauzatzeko fasean (edo horiek amaitzean).  

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Planak ebaluazio-galdetegi bat du, 
berdintasun klausulei buruzkoa (11 item ditu). Hona ekarri dugu, interesgarri dela 
iritzita: 

L.1 Ebaluazio-urtean, sail, foru aldundi, udal, mankomunitate, erakunde autonomo edo 

instituzioek zenbat kontratu egin dituzten, guztira (garrantzi txikikoak ez sartu) 

L.2 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko irizpideak dituzten kontratuak. Ebaluazio-

urtean, zenbat halako egin dira, guztira?  

Berdintasun-irizpideak dituzten kontratuak, guztira. 

L.3 Zenbat kontratuk sartzen dituzten berdintasun-irizpideak, zein eremutan sartzen diren 

kontuan hartuta:  

Kontratuaren xedean.    

Zehaztapen teknikoetan.    

Gaitasun teknikoa eta profesionala definitzerakoan.  

Esleipen-irizpideetan.  

Kontratatutako jarduera gauzatzeko baldintza bereziak definitzerakoan.   

Beste batzuk. 

L.4 Ebaluazio-urtean, sail, foru aldundi, udal, mankomunitate, erakunde autonomo edo 

instituzioek zenbat hitzarmen egin dituzten, guztira.  

L.5 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko irizpideak dituzten hitzarmenak. 

Ebaluazio-urtean, zenbat halako egin dira, guztira?  

L.6 Zenbat hitzarmenek sartzen dituzten berdintasun-irizpideak, zein eremutan sartzen diren 

kontuan hartuta:  

Hitzarmenaren xedean.    

Hitzarmeneko jarduera gauzatzeko baldintza bereziak definitzerakoan.  

Beste batzuk.  

L.7 Ebaluazio urtean, sail, foru aldundi, udal, mankomunitate, erakunde autonomo edo 

instituzioek zenbat diru-laguntza eta laguntza eman dituzten, guztira. 

L.8 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko irizpideak dituzten diru-laguntzak eta 

laguntzak. Ebaluazio-urtean, zenbat halako eman dira, guztira?  

L.9 Zenbat diru-laguntzek eta laguntzek sartzen dituzten berdintasun-irizpideak, zein eremutan 

sartzen diren kontuan hartuta:  

Diru-laguntzaren edo laguntzaren xedean  

Balioespen eta/edo esleipen prozesuetan  

Diru-laguntzak jasotzeko betekizunetan  

Diruz lagundutako jarduera edo proiektua balioesteko irizpideetan  

Pertsona edo erakunde eskatzaileak balioesteko irizpideetan  

Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko baldintza bereziak definitzerakoan  

Beste batzuk  

L0,10 Ebaluazio-urtean, sail, foru aldundi, udal, mankomunitate, erakunde autonomo edo 

instituzioek zenbat beka eman dituzten, guztira. 

L.11 Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko irizpideak dituzten bekak. Ebaluazio-

urtean, zenbat halako eman dira, guztira?  
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Horrekin bat eta horren osagarri, klausulak betetzeari buruzko adierazle hauek 
proposatzen dira: 

 

LEHEN ADIERAZLEA: BERDINTASUN-KLAUSULAK SARTZEA EDO EZ.  

Lehenengo gaia, nabariena, kontratu edo diru-laguntza guztietan berdintasun-
klausulak sartu diren edo ez adieraztea da. Horretarako, entitate publikoak jarraipena 
egin behar du, –ahal baldin bada– urte osoa kontuan hartuta, EAEn indarren den 
Berdintasun Plana ebaluatzeko aldiarekin bat etortzeko. Klausulak zeintzuk sartu 
dituzten eta zeintzuk ez aipatzera muga daiteke, edo harago joanez, zer kontratu 
motetan eta zer esleipen-sistemetan sartu diren azter daiteke, zenbatekoak edo 
esleipen prezioak barne. 

Arlo edo sail esleitzaileak bereiztea ere komeni da, datuak konparatzeko eta 
berdintasun-klausulak zeintzuk sartzen ari diren –eta zeintzuk ez– ikusteko. 

 

 BERDINTASUN 

KLAUSULAK 

DITUZTEN 

KONTRATUAK 

BERDINTASUN 

KLAUSULARIK 

GABEKO 

KONTRATUAK 

KONTRATUA

K GUZTIRA  

OBRAK 3 4 7 

ZERBITZUAK 6 2 8 

HORNIDURAK 1 5 6 

ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA 2 0 2 

HERRI LANEN KONTZESIOA 1 1 2 

GUZTIRA 13 12 25 

 

 

Diru-laguntzen kasuan, askotarikoak direnez, zailagoa da jarduera kategorietan 
sailkatzea; baina diruz lagundutako zenbatekoei dagokienez eta diru-laguntza ematen 
duten sail, eremu edo zinegotzigoei dagokienez, beti egin daiteke. 
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BIGARREN ADIERAZLEA: KLAUSULA TIPOLOGIA, PROZEDURAREN FASEAREN 
ARABERA. 

Klausula nola sartu den kontuan hartuta zenbatzen da: debeku gisa, kaudimen gisa, 
esleipen-irizpide gisa, betebehar gisa, etab. Gogoan izan behar da plegu edo oinarri 
arautzaileetako genero-klausulak prozedura-fase batean edo gehiagotan sar 
daitezkeela. 

BERDINTASUN-KLAUSULAK KONTRATU PUBLIKOETAN,  

PROZEDURAREN FASEAREN ARABERA 

KONTRATUAREN XEDEAN  3 

KONTRATATZEKO DEBEKU GISA  5 

ZEHAZTAPEN TEKNIKOETAN 2 

GAITASUN TEKNIKOAREN DEFINIZIOAN  1 

ESLEIPEN-IRIZPIDEETAN  6 

LEHENTASUN-IRIZPIDE GISA 2 

GAUZATZEKO BALDINTZETAN EDO BETEBEHARRETAN 7 

INSTRUKZIO EDO EBALUAZIO ORGANOAREN OSAERARI DAGOKIONEZ 2 

BESTE BATZUK  

GUZTIRA 28 

 

BERDINTASUN-KLAUSULAK DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOETAN,  

PROZEDURAREN FASEAREN ARABERA 

DIRU-LAGUNTZAREN EDO LAGUNTZAREN XEDEAN 3 

PARTE HARTZEKO DEBEKU GISA 5 

DIRU-LAGUNTZAK JASOTZEKO BETEKIZUNETAN  1 

BALIOESPEN ETA/EDO ESLEIPEN PROZESUETAN 6 

DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERA EDO PROIEKTUA BALIOESTEKO 

IRIZPIDEETAN 

3 

PERTSONA EDO ERAKUNDE ESKATZAILEAK BALIOESTEKO 

IRIZPIDEETAN 

2 

DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERA GAUZATZEKO BALDINTZAK EDO 

BETEBEHARRAK DEFINITZERAKOAN 

7 

INSTRUKZIO EDO EBALUAZIO ORGANOAREN OSAERARI 

DAGOKIONEZ 

2 

BESTE BATZUK   

GUZTIRA 29 
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HIRUGARREN ADIERAZLEA: LIZITATZAILEEK ETA LEHIATZAILEEK BORONDATEZ 
HARTUTAKO KONPROMISOAK. 

Bada beste adierazle interesgarri bat, enpresek berdintasunaren aldeko konpromisoa 
nola hartzen duten ikusteko bidea ematen duena: proposamenetan generoaren arloko 
emate- edo esleipen-irizpideak zenbat entitate lizitatzaile edo lehiatzaileek jasotzen 
dituzten ebaluatzea, hain zuzen ere.  

Zalantzarik gabe, gauzatze-baldintzak edo -betebeharrak lizitatzaile eta lehiatzaile 
guztiek onartu behar dituzte; horregatik ari gara soil-soilik esleipen- edo emate-
irizpideez (borondatezko irizpideez). Izan ere, horrela ebaluatuko dugu ehunekotan 
zenbatek hartzen dituzten genero-irizpideak, karga handiegia diren edo ez, 
lizitatzaileek berdintasunarekin zenbatetarainoko konpromisoa hartzen duten halako 
betebeharrik egon gabe, eta konpromiso horiek zer nolako bilakaera duten. 

 

BERDINTASUN-KLAUSULAK ESLEIPEN- EDO EMATE-IRIZPIDE GISA  

BERE GAIN HARTZEN DITUZTEN LIZITATZAILEAK EDO LEHIATZAILEAK 

 KOPURUA EHUNEKOA 

BERDINTASUNAREN ARLOKO KONPROMISOAK HARTU DITUZTE 12 % 75 

EZ DUTE BERDINTASUNAREN ARLOKO KONPROMISORIK HARTU 4 % 25 

 

LAUGARREN ADIERAZLEA: SARTUTAKO KLAUSULAREN GAIA.  

Ondoren, sartutako klausularen gaia ebaluatuko da, hau da, zer sustatzen den: 
emakumeak kontratatzea, berdintasun-planak diseinatzea, bateratze-neurriak 
aplikatzea, sexismorik gabeko hizkera erabiltzea eta abar. 

 

SARTUTAKO BERDINTASUN-KLAUSULEN GAIA 

(Klausula hauek sartu dira pleguetan edo oinarri arautzaileetan) 

Emakumeak kontratatzea kontratua edo proiektua egiteko edo gauzatzeko. 8 

Emakumeak kontratatzea kualifikatutako postuetarako, zuzendaritza-postuetarako, 

kudeaketa-postuetarako edo ardura-postuetarako. 

1 

Lan-merkatuan egoera ahulean dauden emakumeak kontratatzea, edo gizartean 

baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden emakumeak.  

7 

Zenbat emakume dauden kontratuaren edo diru-laguntzaren onuradunen edo 

erabiltzaileen artean: kopurua eta ehunekoa. 

5 

Ekintza positiboko neurriak, proiektuaren edo kontratu-prestazioaren onuradunak 

hautatzean. 

0 
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Bizitza pertsonala, lana eta familia-bizitza bateragarri egiteko neurriak, prestazioa 

gauzatzen duten langileentzat edo jardueraren onuradunentzat. 

9 

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko lan-politikak, honako hauei 

dagokienez: prestakuntza, hautaketa, sailkapen edo kategoria profesionalak, sustapena, 

ordainketa, egonkortasuna edo iraunkortasuna, ordezkaritza, segurtasuna eta lan-

osasuna, lanaldiaren iraupena eta antolamendua, edo bizitza pertsonala, lana eta 

familia-bizitza bateragarri egitea. 

0 

Berdintasun-plan bat diseinatu eta aplikatzea kontratu-prestazioan edo diruz 

lagundutako proiektuan edo jardueran. 

11 

Genero-ikuspegiaren arabera diseinatu, kudeatu eta ebaluatzea.  4 

Genero-eraginari buruzko txostena: onuradunen datuak eta adierazleak jasoko dira –

sexuaren arabera bereizita–, eta aplikatutako berdintasun-neurrien eraginkortasuna 

ebaluatuko da. 

6 

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko esperientzia eta ibilbide egiaztatua, eta 

lantalde teknikoak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan duen gaikuntza. 

3 

Sexismorik gabeko hizkera erabiltzea, emakumearen kontrako bereizkeria sustatzen 

duen irudiak edo estereotipo sexistak saihestea, eta berdintasunaren aldeko balioak 

dituzten irudiak bultzatzea, presentzia orekatua, aniztasuna, erantzukidetasuna eta 

genero-rol eta -identitateen pluraltasuna bultzatzen dutenak.  

12 

Parte hartzeko debekua, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko legeak edo 

printzipioa urratzeagatik. 

6 

Emakumeen eta gizonen arteko osaera orekatua izatea instrukzio-organoan 

eta/edo ebaluazio-batzordean. 

4 

Neurri espezifikoak hartzea lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 

prebenitzeko. 

5 

Besterik (zehaztu) 2 

GUZTIRA 83 
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BOSGARREN ADIERAZLEA: EMAITZAK. 

Hurrengo taulan, errendimendu-adierazleak proposatzen dira, horiek ahalbidetuko 
baitute genero-klausulen emaitzak ebaluatzea (adibidez, zenbat emakume kontratatu 
diren, zenbat berdintasun-plan aplikatu diren, edo lanean sexu-jazarpena prebenitzeko 
protokoloak zenbat enpresek aplikatzen dituzten). 

Horrekin, pleguetan edo oinarri arautzaileetan sartutako genero-klausulen 
eraginkortasuna aztertzen ari gara, eta adierazle horien bidez, datu objektiboak eta 
kuantifikatuak izango ditugu aldi jakin batean klausula horiek zer eragin izan duten 
neurtzeko, eta horri esker, zer hobetu daitekeen ikusiko dugu, emaitzak jakinaraziko 
ditugu, eta prozesua berrelikatuko dugu. 

Nahiz eta sistematika dela-eta adierazleak taula bereizietan planteatzen ari garen, 
zuzeneko harremana ikus daiteke adierazle batzuen artean; horregatik, taula berean 
idatzi behar lirateke aurrez aurreikusitako adierazlea (berdintasunaren zer gai aplikatu 
den aztertzen zuena) eta oraingo adierazlea (gai bakoitzak duen eragina neurtzen 
duena), emaitzak argiro eta grafikoki ikusi ahal izateko. 

KLAUSULA ADIERAZLEA Kop. 

Emakumeak kontratatzea kontratua edo 

proiektua egiteko edo gauzatzeko. 

Zenbat emakume kontratatu diren diruz 

lagundutako jarduera edo kontratua 

gauzatzeko. 

 

Emakumeak kontratatzea kualifikatutako 

postuetarako, zuzendaritza-postuetarako, 

kudeaketa-postuetarako edo ardura-

postuetarako. 

Zenbat emakume kontratatu diren 

kualifikatutako postuetarako, zuzendaritza-

postuetarako, kudeaketa-postuetarako edo 

ardura-postuetarako. 

 

Lan-merkatuan egoera ahulean dauden 

emakumeak kontratatzea edo gizartean 

baztertuta dauden edo baztertuta 

geratzeko arriskuan dauden emakumeak.  

Lan-merkatuan egoera ahulean dauden 

emakumeak: zenbat halako kontratatu 

diren. (Gehiago xehatuta, adibidez:  

genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeak; zenbat halako kontratatu 

diren). 

 

Kontratuaren edo diru-laguntzaren 

onuradun edo erabiltzaile diren 

emakumeak. 

Zenbat emakume dauden kontratuaren 

edo diru-laguntzaren onuradunen edo 

erabiltzaileen artean, eta horien ehunekoa, 

guztirakoa kontuan hartuta. 

 

 

 
Ekintza positiboko neurriak, proiektuaren 

edo kontratu-prestazioaren onuradunak 

hautatzean. 

-Hautaketa-neurri positiboak: deskribapena 

eta halako zenbat aplikatu diren. 

-Zenbat enpresa edo entitate onuradunek 

aplikatu dituzten hautaketa-neurri 

positiboak. 

 

 

 

 

 

Bizitza pertsonala, lana eta familia-bizitza 

bateragarri egiteko neurriak, prestazioa 

gauzatzen duten langileentzat edo 

jardueraren onuradunentzat. 

-Bateratze-neurriak: deskribapena eta 

halako zenbat aplikatu diren. 

-Zenbat enpresa edo entitate kontratista 

edo esleipendunek aplikatu dituzten 

bateratze-neurriak. 

- Bateratze-neurrien onuradun kopurua.  
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Emakumeen eta gizonen berdintasunaren 

aldeko lan-politikak, honako hauei 

dagokienez: prestakuntza, hautaketa, 

sailkapen edo kategoria profesionalak, 

sustapena, ordainketa, egonkortasuna edo 

iraunkortasuna, ordezkaritza, segurtasuna 

eta lan-osasuna, lanaldiaren iraupena eta 

antolamendua, edo bizitza pertsonala, lana 

eta familia-bizitza bateragarri egitea. 

- Berdintasunaren aldeko lan-politiketako 

neurriak: deskribapena eta halako zenbat 

aplikatu diren. 

- Zenbat enpresa edo entitate 

esleipendunek edo onuradunek aplikatu 

dituzten berdintasunaren aldeko lan-

politikak. 

- Berdintasunaren aldeko lan-politiken 

onuradun kopurua. 

 

 

 
Berdintasun-plan bat diseinatu eta 

aplikatzea kontratu-prestazioan edo diruz 

lagundutako proiektuan edo jardueran. 

- Zenbat enpresa edo entitate esleipendun 

edo onuradunek aplikatu dituzten 

berdintasun-planak. 

- Berdintasun-planen onuradun kopurua. 
 

Proiektua edo kontratua genero-ikuspegiaz 

diseinatu eta kudeatzea.  

Proiektua edo kontratua genero-ikuspegiaz 

diseinatu eta kudeatu duten enpresa eta 

edo entitate kopurua. 

 

Genero-eraginari buruzko txostena: 

onuradunen datuak eta adierazleak jasoko 

dira –sexuaren arabera bereizita–, eta 

hartutako berdintasun-neurrien 

eraginkortasuna ebaluatuko da. 

Proiektua edo kontratua genero-

adierazleen bidez ebaluatu dituzten eta 

datuak sexuaren arabera bereizita eman 

dituzten enpresa edo entitate kopurua. 

 

Sexismorik gabeko hizkera erabiltzea, 

emakumearen kontrako bereizkeria 

sustatzen duen irudiak edo estereotipo 

sexistak saihestea, eta berdintasunaren 

aldeko balioak dituzten irudiak bultzatzea, 

presentzia orekatua, aniztasuna, 

erantzukidetasuna eta genero-rol eta -

identitateen pluraltasuna bultzatzen 

dutenak.  

Material eta dokumentu guztietan 

berdintasunaren aldeko balioak sustatu 

dituzten eta sexismorik gabeko hizkera 

erabili duten enpresa edo entitate 

kopurua. 

 

Neurri espezifikoak hartzea lanean sexu-

jazarpena eta sexuan oinarritutako 

jazarpena prebenitzeko. 

Lanean sexu-jazarpena eta sexuan 

oinarritutako jazarpena saihesteko 

protokoloak diseinatu edo neurriak hartu 

dituzten enpresa edo entitate kopurua. 

 

Besterik (zehaztu)   
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4 BETEBEHARRAK ETA KONPROMISOAK BETETZEA 

EGIAZTATZEKO BIDEAK 

Azkenik, prozesuaren funtsezko gaira iritsi gara: egiaztapenera. Genero-klausulak 
txertatzeak ez du ezertarako balioko baldin eta kontratazio-organoak edo diru-
laguntzak emateko organoak ez badu behar bezala egiaztatzen entitate esleipendun 
edo onuradunek benetan bete dituztela emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
arloan hartutako betebeharrak eta konpromisoak. 

 

Ildo horretatik, hau ohartarazten dugu: 

• Pleguetan edo oinarri arautzaileetan adierazi egin behar da zer sistema dauden 
berdintasunaren arloko betebeharrak edo konpromisoak egiaztatzeko, hau da, 
entitate esleipendunek eta onuradunek zer dokumentu aurkeztu behar dituzten 
betebehar eta konpromiso horiek egiazki bete dituztela egiaztatzeko. 

• Dokumentazio hori zein unetan aurkeztu behar den ere adierazi behar da 
pleguetan edo oinarri arautzaileetan: proiektua edo kontratua gauzatzen hasi 
baino lehen, gauzatzen den bitartean edo amaitzen denean. 

• Gomendagarria da, halaber, kontratazio-organoak edo diru-laguntza ematen 
duen organoak egiaztapen hori egiteko arduradun bat izendatzea, eta horretaz 
gain, enpresei eta entitateei arduradun hori nor den jakinaraztea, zuzeneko 
harremana errazteko. 

• Honela egiaztatu beharko da beti: pertsona, enpresa edo entitate lizitatzaile 
edo lehiatzaile bakoitzak proposamen teknikoetan adierazitako datuekin 
erkatuz eta ziurtatuz. 

 

ADIERAZLEA EGIAZTATZEKO BIDEAK 

Zenbat emakume kontratatu diren diruz 

lagundutako jarduera edo kontratua 

gauzatzeko. 

Zinpeko adierazpena, langile-zerrendan guztira 

dauden emakume kopurua eta/edo ehunekoa 

adierazteko, eta proposamen teknikoan adierazitako 

konpromisoarekiko konparazioa.  

Enpresaren TC1 eta TC2 agiriak. Lan-kontratuak. 

Zenbat emakume kontratatu diren 

kualifikatutako postuetarako, zuzendaritza-

postuetarako, kudeaketa-postuetarako edo 

ardura-postuetarako. 

Zinpeko adierazpena, zenbat emakume dauden 

(kopurua eta ehunekoa) zuzendaritza- edo ardura-

karguetan (kategoria profesionala eta kargu zehatzak 

adierazita), eta proposamen teknikoan adierazitako 

konpromisoarekiko konparazioa.  

Enpresaren TC1 eta TC2 agiriak. Lan-kontratuak. 

Lan-merkatuan egoera ahulean dauden 

emakumeak: zenbat halako kontratatu 

diren. (Gehiago xehatu daiteke: esate 

baterako, genero-indarkeriaren biktima izan 

diren emakumeak, zenbat halako 

kontratatu diren). 

Zinpeko adierazpena: lan-merkatuan egoera ahulean 

dauden emakumeak, zenbat halako emakume 

kontratu diren; kopurua eta ehunekoa, langile-

zerrenda osoa kontutan hartuta.  

Zerbitzu publikoen egiaztagiria, lan-arloan 

desabantailan egotea egiaztatzeko, edo beste edozein 

dokumentazio, kontratatutako pertsonek lan-
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merkatuak sartzeko zailtasunak dituztela egiaztatzeko.  

Enpresaren TC1 eta TC2 agiriak. Lan-kontratuak. 

Zenbat emakume dauden kontratuaren edo 

diru-laguntzaren onuradunen edo 

erabiltzaileen artean, eta horien ehunekoa, 

guztirakoa kontuan hartuta. 

 

Kontratu edo diru-laguntzaren onuradun eta 

erabiltzaileen sinaduren zerrenda, emakumeen eta 

gizonen ehunekoak adierazita. 

Hautaketa-neurri positiboak: deskribapena 

eta halako zenbat aplikatu diren. 

 

Aplikatu diren hautaketa-neurri positiboei eta horien 

ondorioei buruzko memoria teknikoa. Proposamen 

teknikoan adierazitako konpromisoekiko erkatzea. 

Bateratze-neurriak: deskribapena eta 

halako zenbat aplikatu diren. 

 

Bateratze-neurrien onuradun kopurua. 

Memoria teknikoa: aplikatutako bateratze-neurri 

zehatzak, onuradun kopurua eta ondorioak.  

 

Enpresa Batzordearen edo langilearen ordezkaritza-

organoaren egiaztagiria edo adierazpena. 

Berdintasunaren aldeko lan-politiketako 

neurriak: deskribapena eta halako zenbat 

aplikatu diren. 

 

Berdintasunaren aldeko lan-politiken 

onuradun kopurua. 

Memoria teknikoa: berdintasunaren alde aplikatu 

diren lan-politikak, onuradun kopurua eta ondorioak.  

 

 

Enpresa Batzordearen edo langileen ordezkaritza-

organoaren egiaztagiria edo adierazpena. 

Zenbat enpresa edo entitate esleipendun 

edo onuradunek aplikatu dituzten 

berdintasun-planak. 

 

Berdintasun-planen onuradun kopurua. 

Berdintasun Planaren kopia eta memoria teknikoa 

(ondorioak eta onuradun kopurua). 

 

 

Enpresa Batzordearen edo langilearen ordezkaritza-

organoaren egiaztagiria edo adierazpena. 

Proiektua edo kontratua genero-ikuspegiaz 

diseinatu eta kudeatu duten enpresa eta 

edo entitate kopurua. 

Genero-eraginaren txostena. 

Proiektua edo kontratua genero-

adierazleen bidez ebaluatu dituzten eta 

datuak sexuaren arabera bereizita eman 

dituzten enpresa edo entitate kopurua. 

Genero-eraginaren txostena, datuak sexuaren arabera 

bereizita. 

Material eta dokumentu guztietan 

berdintasunaren aldeko balioak sustatu 

dituzten eta sexismorik gabeko hizkera 

erabili duten enpresa edo entitate kopurua. 

Enpresa esleipendunak edo onuradunak erabili dituen 

dokumentu, publizitate, kartel edo materialak 

aurkeztea. 

Lanean sexu-jazarpena eta sexuan 

oinarritutako jazarpena saihesteko 

protokoloak diseinatu dituzten edo halako 

neurriak hartu dituzten enpresa edo 

entitate kopurua. 

Lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako 

jazarpena prebenitzeko neurrien edo protokoloen 

kopia. Memoria teknikoa: onuradunak, parte 

hartzaileak eta onuradunak. 

Enpresa Batzordearen edo langilearen ordezkaritza-

organoaren egiaztagiria edo adierazpena. 

 


