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II. A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO ANTEPROXECTO DE LEI
DE ORZAMENTOS PARA O ANO 2014
En primeiro lugar, a Orde do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan instrucións para
a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2014 (DOG núm. 113 do 14/06/2013), recolle no seu artigo 5.Un que na elaboración
dos orzamentos participará unha Comisión de análise e avaliación dos obxectivos dos
programas de gasto, que será un grupo de traballo encargado de avaliar os obxectivos estratéxicos e operativos asignados aos distintos programas de gasto, así como a coherencia
dos indicadores de seguimento asignados aos respectivos obxectivos e aos proxectos de
gasto que os desenvolven.
Establece ademais que se constituirá unha comisión por cada sección e que de todas
elas formará parte a secretaria xeral da Igualdade ou a persoa en quen delegue. Indica
tamén dito artigo que no seo desas comisións se constituirá unha subcomisión de análise
de xénero que analizará o impacto dos diferentes programas de gasto na igualdade de
xénero.
A Secretaría Xeral da Igualdade estivo presente dende o inicio no proceso de elaboración dos orzamentos, facilitando aos distintos centros xestores estratexias que lles
permitisen analizar os seus programas de gasto dende o punto de vista da pertinencia de
xénero e indicacións para incorporar a perspectiva de xénero no deseño, execución e
avaliación das accións que se propoñen para financiar co orzamento.
En segundo lugar, a Resolución da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos
do 17 de xuño de 2013 pola que se establecen os soportes de recollida da información a
cumprimentar polos centros xestores e se desenvolven determinados aspectos relativos
á elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2014, establece
na súa instrución sétima as indicacións para a elaboración das memorias das consellerías,
existindo un apartado específico deseñado para analizar o impacto que se prevé producir
na igualdade entre mulleres e homes como consecuencia das actuacións que se van desenvolver, prestando especial atención á situación das mulleres e dos homes en relación cos
ámbitos prioritarios de intervención do programa de gasto, á identificación de obxectivos
en materia de igualdade e á existencia ou non de indicadores desagregados por sexo e
de indicadores específicos de xénero que permitan avaliar o impacto na eliminación o
redución das fendas de xénero.
Cabe concluír, polo tanto, que se están a dar os pasos axeitados para que a incorporación da perspectiva de xénero nos orzamentos da Xunta de Galicia sexa unha realidade.
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