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II. A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO ANTEPROXECTO DE LEI
DE ORZAMENTOS PARA O ANO 2023
Os orzamentos públicos son un instrumento de política económica e social que reflicte as prioridades en relación co benestar da poboación e o desenvolvemento da comunidade, así como o seu compromiso cos dereitos humanos de mulleres e homes.
Un orzamento con perspectiva de xénero ou sensible ao xénero é unha aplicación da
transversalización de xénero no proceso orzamentario. Significa unha avaliación dos orzamentos baseada no xénero, incorporando a perspectiva de xénero en todos os niveis do
proceso orzamentario e aplicando unha reestruturación de ingresos e gastos coa finalidade
de promover a igualdade de xénero. Por iso:
- É unha forma de vincular a política de igualdade de xénero coa política macroeconómica.
- Baséase na premisa de que os orzamentos non son neutrais ao xénero
- No seu proceso máis avanzado debe aplicarse tanto á recadación de ingresos como
aos gastos.
- Comeza coa análise do impacto do orzamento en mulleres e homes e avanza para
integrar o xénero na planificación orzamentaria.
- Constitúe unha forma de acelerar a transversalización de xénero
- Non significa un orzamento separado para as mulleres, significa orzamentación centrada nas persoas.
- Permite unha mellor focalización e, polo tanto, unha asignación máis eficiente do
gasto público
- Implica levar a cabo unha avaliación posterior dos resultados do orzamento.
- Require a participación de máis partes interesadas e, polo tanto, profundiza procesos democráticos.
- Pode aplicarse a liñas orzamentarias específicas ou a programas orzamentarios.
- O seu obxectivo final é que se aplique un enfoque sensible ao xénero en todos os
aspectos de todos os procesos orzamentarios.
A elaboración de orzamentos con perspectiva de xénero non trata só do seu contido, tamén se trata dos procesos involucrados na elaboración do orzamento, para que
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inclúan análises, consultas e reaxustes que permitan ter en consideración as distintas necesidades de mulleres e homes.
A Orde do 21 de xuño de 2022 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (DOG núm.
121 do 27/06/2022), indica que “(...)os orzamentos recollerán nun tomo a visión transversal das políticas de gasto con perspectiva de xénero do orzamento en clave de infancia e
un informe do orzamento en clave de obxectivos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable”. Neste senso, cómpre sinalar que dentro dos obxectivos da Axenda 2030,
a Igualdade de xénero constitúe un ODS específico, o ODS 5, que ademais é transversal
aos demais ODS, posto que as desigualdades de xénero se manifestan en todas e cada
unha das dimensións do desenvolvemento sustentable.
Por outra banda, tamén recolle no seu artigo 5. Un que na elaboración dos orzamentos participará un Grupo de análise de xénero que analizará o impacto dos programas
de gasto na erradicación das fendas de xénero detectadas e realizará as recomendacións
precisas para a incorporación da perspectiva de xénero aos orzamentos.
No artigo 9.Seis, indícase que a Secretaría Xeral da Igualdade, en colaboración coa
Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e do Instituto Galego de Estatística (IGE),
elaborará un informe que permita coñecer a situación diferencial de mulleres e homes en
relación cos distintos ámbitos prioritarios de intervención e a análise do impacto de xénero dos diferentes programas de gasto.
O VIII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027 aprobado polo Goberno galego recolle entre as prioridades de actuación
consolidar a transversalidade de xénero nos orzamentos.
Por todo isto, trabállase co obxectivo de incorporar, de xeito transversal, a igualdade
de xénero nas fases de elaboración, execución e liquidación do orzamento, creando unha
cultura de elaboración orzamentaria na que, de xeito paulatino, cada centro xestor sexa
consciente da pertinencia de xénero e do potencial efecto dos seus programas de gasto
na consecución da igualdade entre mulleres e homes.
Xa que, dende o punto de vista orzamentario, a introdución da perspectiva de xénero constitúe unha oportunidade para avanzar cara un orzamento orientado a resultados,
permitindo conseguir unha maior igualdade, pero tamén unha maior eficiencia económica
e, polo tanto, deseñando políticas máis efectivas que contribúan á redución das desigualdades de xénero.
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