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V. CONCLUSIÓNS:
Esta é a terceira vez que se realiza un informe de impacto de xénero que trata de
realizar unha análise, dende o punto de vista da igualdade de oportunidades entre mulleres
e homes, dos programas de gasto que integran o proxecto de orzamentos.
A orde pola que se ditan as instruccións para a elaboración dos orzamentos, volveu
situar á Secretaría Xeral da Igualdade como un dos membros da comisión de análise e
avaliación dos obxectivos dos programas de gasto así como da subcomisión de análise de
xénero, correspondentes a cada unha das seccións.
O informe de impacto de xénero é un dos elementos necesarios para a incorporación da perspectiva de xénero no proceso de elaboración dos orzamentos da Xunta de
Galicia e pon de manifesto que as políticas de igualdade están integradas de xeito transversal nas actuacións das consellerías da Xunta de Galicia.
Hai que resaltar a colaboración das Consellerías da Xunta de Galicia que facilitaron a
información necesaria, de acordo coas instruccións ditadas pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a través da ficha elaborada pola Secretaría Xeral da Igualdade, que
permitiu a elaboración deste informe de impacto de xénero.
Este ano o informe de impacto de xénero que acompaña ao proxecto de orzamentos para 2016 contén a análise, dende o punto de vista do xénero, de 75 programas
orzamentarios xestionados polas distintas consellerías.
Finalmente, indicar que a valoración do proxecto de orzamentos para o ano 2016
dende o punto de vista da integración da perspectiva de xénero e a promoción da igualdade entre mulleres e homes debe ser POSITIVA, e que a consolidación desta liña de
traballo permitirá deseñar políticas de igualdade máis eficaces e mellorar a avaliación e a
calidade do conxunto das políticas públicas.
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