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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KANPEZUKO UDALA

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ordenantzaren behin betiko onarpena

Udalbatzak, 2014ko abenduaren 2ko ohiko osoko bilkuran, behin-behineko onarpena eman 
zion Kanpezuko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ordenantza sortzeko era-
bakiari. Sorrera horri behin-behineko onarpena ematen dion erabakia jendaurrean egon den 
bitartean, haren aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, behin-behineko erabaki hori 
behin betiko erabaki bihurtu da, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren, toki ogasunak arautzen 
dituenaren, 16.3 artikuluak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, toki araubidearen oinarriak 
arautzen dituenaren, 49.c) artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

Aipatutako foru arauak 16.4 artikuluan eta TAOLek 70.2 artikuluan aurreikusitakoa betez, 
oso-osorik ematen da argitara sortutako ordenantzaren testua.

Eranskina

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ordenantza

Zioen azalpena

Emakumeen aurkako diskriminazioa aintzat hartu beharreko fenomenoa da eta aurre egin 
behar diogu, maila sozial, ekonomiko eta humanoan garatzeko gai den udalerria lortzeko.

Toki administrazio honetatik hasi behar dugu fenomeno horri aurre egiten, hurbileneko 
erakunde publikoa baita. Gure betebeharra da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 
eskubidea betetzen dela bermatzen duten berdintasun politikak garatzea; izan ere, nahiz eta 
gizartean aintzatespen publikoa duen –hala erakusten dute arautzen duten legeek–, horrek ez 
du esan nahi benetako berdintasuna dagoenik. Horretarako, balioak, ideiak eta estereotipoak 
aldatu behar dira, hezkuntzarekin hasita, haurtzarotik bertatik.

Gure udalerriko errealitatea eta egindako diagnostikoa abiapuntu hartuta, genero ikuspe-
gia txertatu nahi dugu politika eta egiten diren ekintza guztietan, eta helburu nagusitzat ezarri 
desberdintasunak ezabatzea eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea. Ba-
dakigu edozein aldaketak edo eraldaketak lana eta ahalegina behar duela; horretarako, guztion 
inplikazioa eta parte hartzea behar da eta arreta berezia eskaini behar diegu talderik ahulenei 
eta udalerri osoaren interesei erantzun. Herritar ororen ahotsa entzun ondoren, neurri bereziak 
hartu ahalko ditugu, edozein desberdintasun ezabatzeko eta, horrela, udalerri kohesionatua 
eraikitzeko, errespetuzkoa eta guztiontzako berdintasunezkoa, gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasun erreala eta eraginkorra agerikoa duena.

Gure erakundetik, politika sozialak garatu nahi ditugu; horien bidez, herritarrei generoaren 
inguruan dituzten behar eta helburuei erantzuten lagunduko dieten zerbitzuak eman ahal iza-
teko. Horretarako, egiturak, programak eta prozedurak egokitu eta sortu behar ditugu, genero 
ikuspegia maila guztietan txertatzeko: hezkuntzan, politikan, osasunean, hirigintzan, kulturan, 
lanean… Gure udalerriko eremu guztietan, beharrezko den benetako berdintasuna izateko 
botere publikoen esku hartzea ezinbesteko izatea lortu behar dugu.

Udal eremuak egin behar du –pertsonengandik hurbil dagoela kontuan hartuta– gizarte 
berdinzaleagoaren aldeko politiken sustapena, emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sun-printzipioa aktiboki txertatzeko udal egituretan eta ekintza publikoko maila guztietan.
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Kanpezun ikusten dugu badagoela aldaketarako premia, ageriko eraldaketa baterako, des-
berdintasunak ezabatzeko beharra duen “atzo eta gaur” argi baterako.

Azken batean, genero ikuspegia sartu nahi dugu gure politika eta ekintza guztietan, maila 
guztietan, dauden desberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
suna sustatzeko helburuarekin eta konpromiso irmoarekin; horretarako, Kanpezuko emakume 
eta gizonen baldintzak, egoerak eta premiak hartuko ditugu kontuan.

Testuinguru horretan sortzen da, borondate politikoz, gure udalerriko errealitatean aldaketak 
sortzeko ideia, berdintasunaren inguruko ordenantza bat egiteko ideia; berdintasunerako to-
kiko politikarako oinarriak finkatu, lan metodo berdinzaleagoak arautu eta berdintasun kultura 
sustatuko duen ordenantza.

Kanpezuko Udaleko emakumeen eta gizonen berdintasunerako ordenantza, azken batean, 
tokiko gobernuak gai honetan esku hartzeko oinarrizko dokumentu arauemaile eta berdintasun 
politiken esparruko tresna ideal gisa sortzen da.

Ordenantza hamabi kapitulutan dago egituratuta eta hogeita hamar artikulu ditu; horietan, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko udal politikaren araudia garatzen da. 
Araudi horrek udal erakundearen egituran eta funtzionamenduan eta gizarte eta herritarren 
proiekzioan izango du eragina.

I. kapitulua - Xedapen orokorrak

1. artikulua. Helburua eta esparru arauemailea«

1. Ordenantza honen helburua da Kanpezu udalerrian emakumeen eta gizonen berdintasu-
nerako esparru eta garapen arauemailea ezartzea, gai honen inguruko udal eskumenen arabera.

2. Aurreko idatz zatian ezarritakoaren arabera, ordenantza honen edukiak indarrean dagoen 
araudia beteko du, eta garrantzi berezia izango du arautu nahi den gaiagatik:

a) 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki araubidearen oinarriak arautzen dituena.

b) 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerakoa.

c) 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun 
eraginkorrerakoa.

d) Tokiko bizitzan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Europako gutuna, 
2006koa.

e) 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurkako babes osorako 
neurriei buruzkoa.

2. artikulua. Xedea

Ordenantza honen helburu nagusia da udal mailan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
lortzea eta, horretarako, dagoen diskriminazio oro ezabatzea. Horretarako, berdintasunerako 
konpromisoa publiko egiteaz gainera, Kanpezuko udal gobernuak nahi du gainerako erakunde 
eta politika publikoek ere, bai eta erakunde pribatuek eta sozietate zibilaren erakundeek ere, 
neurriak hartzea helburu bera martxan jartzeko, horretarako erakundeen arteko lankidetza 
bilatuz.

3. artikulua. Aplikazio eremua

Ordenantza hau Kanpezuko udal administrazioari eta bere mendeko edo berari lotutako 
erakunde autonomoei eta erakunde publikoei aplikatuko zaie.

Halaber, Udalarekin hitzarmenak edo kontratuak sinatzen dituzten edo Udalak emandako 
laguntzen edo dirulaguntzen onuradun diren erakunde pribatuei ere aplikatuko zaie.
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4. artikulua. Printzipio orokorrak

1. Ordenantza honen oinarrizko printzipio arauemailea Espainiako Konstituzioaren 9.2 artiku-
luan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 9.2d) artikuluan dago; horiek ezarritakoaren 
arabera, botere publikoek benetako berdintasun eraginkorra bermatu behar dute norbanakoak 
osatzen duen talde guztietan.

2. Aurreko idatz zatian aipatutako benetako berdintasun eraginkorraren ondorioetarako, udal 
botereak 4/2005 Legearen 3. artikuluak dakarrenaren arabera euskal botere publiko guztien jar-
duna emakumeen eta gizonen berdintasunerako arautu eta orientatu behar duten printzipioak 
baliatuko ditu: tratu berdintasuna, aukera berdintasuna, aniztasunarekiko eta desberdintasuna-
rekiko errespetua, genero ikuspegia txertatzea, ekintza positiboa, sexuaren araberako rolak eta 
estereotipoak ezabatzea, ordezkaritza orekatua eta koordinazioa eta lankidetza.

3. Aurretik aipatutako printzipioak interpretatzeko eta gauzatzeko, horien gainean emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluan jasotzen diren defi-
nizioak hartuko dira kontuan.

5. artikulua. Udal eskumenak gauzatzea

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako udal jarduketa legez esleitutako eskume-
nen arabera garatuko da, 4/2005 Legearen 7. artikuluari eta aplikagarri den gainerako legeriari 
jarraiki. Hori horrela, ordenantza honetan jasotako esku hartzeko arloak ez dira legezkotasuna-
rekin bat datozen beste edozeinetatik baztertzailetzat jotzen.

Ordenantza honetan aurreikusitako eskumenak udal organo eskudunek baliatuko dituzte, 
une bakoitzean organo horien esleipenak arautzen dituzten indarreko arauak kontuan hartuta.

II. kapitulua. Genero ikuspegia duten aurrekontuak

6. artikulua. Xedapen orokorra

1. Udalak, urtero, gutxienez aurrekontu orokor bateratu osoaren ehuneko 0,01 diren ba-
liabide ekonomikoak gordailutu eta zehaztuko ditu bere aurrekontuan, ordenantza honetan 
aurreikusitako funtzioak eta neurriak gauzatzeko, bai eta emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna oro har sustatzeko ere.

2. Aurrekontuak genero ikuspegiarekin egiteko ekimenen hausnarketa, analisia eta abiaraz-
tea sustatuko da.

III. kapitulua. Berdintasun Zerbitzua

7. artikulua. Sorrera

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 4/2005 Legearen 10.1 artikuluan xeda-
tutakoa betetzeko, udalak bere egitura berdintasunerako zerbitzuaren sorrerara egokituko du, 
eta zerbitzu horrek, besteak beste, genero ikuspegiaren integrazioa sustatuko du politikan eta 
udal jarduketan.

Berdintasunerako zerbitzua Alkatetza-Presidentetzara atxikiko da eta, betiere, berdinta-
sunean gaikuntza nahikoa duten langileak izango ditu; gainerako udal langileek beraiekin 
lankidetzan jardungo dute.

8. artikulua. Eginkizunak

1. Zerbitzu honek udal jarduna sustatu, aholkatu eta programatuko du emakumeen eta gi-
zonen arteko berdintasunaren inguruan eta, bereziki, ordenantza honetan aurreikusitakoaren 
inguruan.

2. Era berean, udal langileak eta udalerriko herritarrak desberdintasunaren, aukera ber-
dintasunaren eta tratu berdintasunaren inguruan sustatzeko, programatzeko eta aholkatzeko 
arduraduna izango da.
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3. Herritarrak eta udal gobernuko langileak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun 
egoeren eta beren ondorioen inguruan prebenitzea eta sentsibilizatzea.

4. Urtero, erakundeko langileek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan jasotako 
prestakuntza mailari buruzko diagnostikoak egitea, bai eta ardura politikoa duten pertsonen 
sentsibilizazio mailari buruzkoa ere.

5. Diagnostikotik abiatuta, zerbitzura dauden langileentzako prestakuntza planak eta ardura 
politikoa duten pertsonentzako sentsibilizazio planak egitea eta gauzatzea.

6. Bere eskumeneko eremuan bete beharreko beste hainbat eginkizun.

9. artikulua. Lankidetza

Berdintasun Zerbitzuaren eginkizunak gorabehera, Udaleko arlo guztiek sustatu beharko 
dute beren jardun eremuan diskriminazioa ezabatzea eta emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna sustatzea.

IV. kapitulua. Udal organoen ordezkaritza politikoa eta eraketa

10. artikulua. Ordezkaritza edo eraketa orekatua

Ordezkaritza edo eraketa orekatutzat ulertuko da, emakumeen eta gizonen presentziari da-
gokionez, sexu bakoitzeko pertsona kopurua ehuneko hirurogeitik gorakoa ez bada eta ehuneko 
berrogeitik beherakoa ez bada.

11. artikulua. Eraginpean dauden organoak

Ordezkaritza edo eraketa orekatuak eragina izango du hauteskundeen ondoren sortzen 
den udal gobernuaren eraketan, eta oreka hori lortzeko ahalegina egin beharko da batzordeen 
eraketan, izendapen askeko karguetan, epaimahaien eraketan, hautaketa epaimahaietan, udal 
kontseiluetan, partaidetza organoetan eta dauden edo etorkizunean sortuko diren gainerako 
organoetan, hauteskunde araubide orokorraren Lege Organikoaren 44 bis artikulua aplikatuz.

Neurri horiek abian jartzeko, udal araudi organikoa onartuko da, gehienez urtebeteko epean, 
ordenantza hau onartzen denetik, eta bertan kapitulu honetan jasotakoa abian jartzeko beha-
rrezko neurriak jasoko dira.

Edozein hauteskunde mota ofizial edo herritarren partaidetzarako metodo ofizial dela eta, 
zerrenda parte hartzaileak egiteko azken egunaren aurretik, kapitulu honen kopia bidaliko da, 
kontuan har dadin horiek prestatzeko orduan.

12. artikulua. Laguntza neurriak

Ordezkaritza edo eraketa orekatua sustatzeko eta defendatzeko, udal gobernuak helburu 
hauek dituzten neurri egokiak hartuko ditu:

a) Emakume hautagaiek eta aukeratutako emakume ordezkariek jokabide edo hizkera este-
reotipatuen edo edonolako erasoren eragina ez jasatea.

b) Aukeratutako ordezkariek bizitza pribatua, laneko bizitza eta bizitza publikoa uztartu ahal 
izatea eta, horretarako, guztiei beren zereginetan erabat parte hartu ahal izateko aukera ematea.

V. kapitulua. Udal azterketak eta estatistikak

13. artikulua. Estatistika eta azterketen egokitzapena

1. Ordenantza honetan jasotako arauak eraginkorrak izateko eta genero ikuspegia jarduera 
arruntean eraginkor txertatzen dela bermatzeko, udal gobernuak, eskumena duen eremuan, 
zera egin beharko du:

a) Sexu aldagaia txertatu egiten dituen estatistika, txosten, inkesta eta datu bilketetan.

b) Adierazleak diseinatu eta txertatu, horietatik sexuaren arabera datu baliotsuak atera ahal 
izateko.
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c) Estatistika eta inkestetan jasotako datuak ustiatu, esku hartzeko eremuetan emakumeen 
eta gizonen egoerak, baldintzak, asmoak eta premiak ezagutzeko beharrezko informazioa es-
kuratu ahal izateko.

2. Salbuespen gisa baino ez eta txosten arrazoituaren eta udal idazkaritzaren ardura duen 
pertsonak onartuta, aurretik aipatutako betebeharretako bat ez betetzea justifikatu ahalko da.

14. artikulua. Azterketak eta estatistikak esleitzea

Udal azterketak eta estatistikak zerbitzu kontratuen bidez egiten direnean, enpresa adjudika-
ziodunak aurreko artikuluan jasotako eginkizunak betetzeko konpromisoa onartu beharko du.

VI. kapitulua. Hizkera ez sexista erabiltzea

15. artikulua. Xedapen orokorra

Kanpezuko Udalak hizkera eta irudi ez sexistak erabiliko ditu, ahozkoak eta idatzizkoak, 
zuzenean sortzen dituen dokumentu eta euskarrietan.

Halaber, saihestu egingo ditu sexu baten edo bestearen nagusitasunaren edo gutxiago-
tasunaren ideiaren gainean sortutako ahozko adierazpenak eta irudiak, edo rol femenino eta 
maskulino estereotipatuen gainean sortutakoak.

16. artikulua. Neurriak

Hizkera eta irudi ez sexistaren erabilera sustatzeko eta jarrera eta jokabide estereotipa-
tuak saihesteko, Kanpezuko Udalak kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainak egingo ditu, 
prestakuntza ikastaroak sustatuko ditu eta aholkularitza eskainiko die hala eskatzen duten udal 
elkarte, erakunde eta entitateei, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako borrokan 
generoaren estereotipoen eginkizun negatiboaren inguruan.

VII. kapitulua. Genero eragina udal jardueran

17. artikulua. Xedea

Genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazioa egingo da ordenantzen proiektuen eta admi-
nistrazio egintzen proposamenen kasuetan, horiek emakumeen eta gizonen berdintasunean edo 
desberdintasunean duten ustezko edo benetako eraginak ezagutzeko, honako hauek arautuz:

a) Udal enplegu publikoan sartzeko, hornitzeko eta sustatzeko hautaketa prozesuen deialdiak, 
bai eta, deialdiak orokorrean arautu gabe, hautaketa epaimahaien eraketa zehazten dutenak.

b) Udalerriak sustatutako edo diruz lagundutako edozein sari mota emateko sortutako epai-
mahaien eraketa.

c) Kultura eta/edo arte funtsak eskuratzeko gaitutako antzeko organoen eraketa.

VIII. kapitulua. Udal administrazioaren zerbitzura dauden langileak

18. artikulua. Berdintasuna enpleguan

Udalak aitortu egiten du bere plantillarentzat emakumeen eta gizonen arteko berdintasu-
nerako eskubidea, enpleguaren alderdi guztietan, lanaren antolaketa eta lan baldintzak barne.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa eta hura administrazio jardue-
ran aplikatzea beharrezkoak izango dira udal enplegurako sarbide ematen duten hautaketa 
prozesuen gai zerrendetan.

19. artikulua. Estereotipo sexistarik gabeko enplegurako sarbidea

Kanpezuko Udalak herritar guztiei aitortzen die estereotipo sexistarik gabeko enplegura 
jotzeko eskubidea. Helburu horiek betetzeko:

a) Ez du izapidetuko sexuagatik diskriminatzailea den enplegu eskaintzarik.
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b) Ekintza positiboko neurriak sustatuko ditu, emakumeek enplegura errazago jo ahal iza-
teko, eta arreta berezia eskainiko die diskriminazio kausa batzuk elkartzen diren kasuei.

20. artikulua. Gaikuntza eta prestakuntza

Udal gobernuak bere langileen oinarrizko, mailaz mailako eta etengabeko prestakuntza 
bermatuko du, emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruan.

Berdintasun zerbitzuaren bidez, urte bakoitzeko lehenengo bi hilabeteetan, zerbitzura dau-
den langileek emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruan duten prestakuntza mai-
lari buruzko diagnostikoak egingo dira, bai eta erantzukizun politikoak dituzten pertsonen 
sentsibilizazio mailari buruzkoa ere.

Diagnostikoaren emaitzek zerbitzura dauden langileen urteko prestakuntza planak eta 
erantzukizun politikoak dituzten pertsonen sentsibilizaziorako jarduketa ildoak egiteko eta 
gauzatzeko bideak markatuko dituzte.

21. artikulua. Kontziliazioa

Norberaren bizitza, familiakoa eta lanekoa uztartzeko pareko eskubidea aitortzen da, bai eta 
laneko duintasunerakoa eta segurtasunerakoa ere.

Horretarako, legezko neurri egoki guztiak hartuko ditu, ekintza positibo bereizleak barne, 
jarduketa eremuetan; besteak beste, protokolo bat ezartzea sexu jazarpenaren eta jazarpen 
sexistaren aurrean, norberaren bizitzaren, familiakoaren eta lanekoaren kontziliazioa sustatzea 
eta gizonen erantzunkidetasuna sustatzen duten neurriak hartzea, plan edo ekintza berezien 
bidez: lan ordutegia egokitu ahal izateko politikak txertatzea, enplegatuekiko mendekotasuna 
duten pertsonei arreta emateko; amatasun eta aitatasun baimenak parekatzen laguntzeko 
neurriak sustatzea.

IX. kapitulua. Udal jardun eremuak

22. artikulua. Kontratu publikoak

1. Udalak, kontratazio publikoan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatuko du.

2. Kanpezuko Udalak konpromisoa hartzen du urtebeteko epean, ordenantza hau indarrean 
jartzen denetik, honako hauetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako irizpideak 
txertatzeko jarraibideak emateko: baldintza agirietan, administrazio klausuletan eta Udalaren 
kontratazio baldintza teknikoetan, gobernuko erantzukizunak izanik –zuzendaritzakoak edo 
teknikoak–, Udalaren kontratazio prozedurak sustatzen eta/edo horietan esku hartzen duten 
pertsona guztiei zuzenduta.

23. artikulua. Dirulaguntzak eta sariak ematea

1. Kanpezuko Udalak ez dio laguntzarik edo dirulaguntzarik emango sexuagatik diskrimi-
natzailea den jarduera bati ere, ez eta, sexuagatiko diskriminazioa dela eta, administrazioan 
edo legean zigortu dituzten pertsona fisiko edo juridikoei ere, zehapenean ezarritako epean.

2. Deitzen diren dirulaguntza eta/edo lehiaketa guztien deialdietan jasoko da berdintasuna-
ren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak betetzeko betebeharra.

3. Ematen den laguntza edo dirulaguntza orok izan beharko du Berdintasun Zerbitzuaren 
aurretiko txostena.

24. artikulua. Komunikabideak

1. Kanpezuko Udalak konpromisoa hartzen du udal komunikabideek:

a) hizkera eta irudi ez sexistak erabiltzeko beren programazioetan.

b) berdintasunezko baldintzetan emakumeek sustatutako edo haiei zuzendutako politikako, 
kulturako eta/edo kiroleko jardueren zabalkundea bermatzeko, bai eta beren ahalduntzea sus-
tatuko dutenena ere.
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2. Udalbatzak ez dio dirulaguntzarik emango komunikazio lanean emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako helburuarekin konpromisorik hartzen ez duen komunikabide sozial bati ere.

3. Komunikabideen konpromisoak, behintzat, alderdi hauetan izango du eragina:

a) Hizkera eta irudi ez sexistak erabiltzea.

b) Komunikabideetan emakumeen partaidetza aktiboa bermatzea, bai eta presentzia oreka-
tua eta bi sexuen irudi plurala ere, bizitzako hainbat eremutan betetzen dituzten eginkizunen 
gaineko edertasun kanonak eta estereotipo sexistak alde batera utzita.

b) Emakumeek sustatutako edo haiei zuzendutako politikako, kulturako eta/edo kiroleko 
jardueren zabalkundea bermatzea, bai eta beren ahalduntzea sustatuko dutenena ere.

d) Ahal dela, udalerriko emakumeek –norberaren izenean edo kolektibo baten izenean– 
parte hartzeko espazio bereziak gaitzea (iritzi zutabeak, etab.), beren iritziek, esperientziek eta 
errealitatearen interpretazioek gizartean oihartzuna izan dezaten.

4. Konpromiso hori betetzeko, komunikabideek hitzarmena sinatu beharko dute Udalarekin 
eta deskribatutako printzipio guztiak onartzeko eta betetzeko konpromisoa hartu. Konpromi-
soa bete ezean eta Berdintasun Zerbitzuak aurretik txostena emanda, espedientea irekiko da, 
emandako laguntza edo finantziazioa kentzeko.

5. Legez kontrakotzat joko da, ordenantza honen helburua eta gai honen inguruan indarrean 
dagoen legeriak aurreikusitakoa kontuan hartuta, pertsonaren duintasunaren aurka egiten edo 
Konstituzioak –batez ere 18 eta 20.4 artikuluetan adierazitakoa– aitortutako balioak eta eskubi-
deak urratzen dituen publizitatea.

Aurreikuspen horretan daudela ulertuko da emakumeak egoera iraingarrian erakusten di-
tuzten iragarkiak; hau da, sustatu nahi den produktuarekin inolako loturarik ez duen objektu 
gisa beren gorputza edo gorputzeko atalak zati batean eta zuzenean erabiltzen dituztenak, 
beren irudia gure ordenamenduaren oinarriak urratzen dituzten jokabide estereotipatuei lo-
tuta erabiltzen dituztenak eta, ondorioz, genero indarkeriaren aurkako babes osorako neurriei 
buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak aipatzen duen indarkeria sortzen laguntzen 
dutenak.

25. artikulua. Baterako hezkuntza eta erantzunkidetasuna

1. Kanpezuko Udalak Kanpezu udalerriko herritar guztiei aitortzen die genero berdintasunean 
oinarritzen den hezkuntzarako eskubidea.

Ekintzak eta/edo programak sustatuko dira, ikastetxeekin batera, indarrean dauden genero 
estereotipoekin amaituko duen ikasketa orientazioa sustatzeko, neska-mutilek tradizioan sexuari 
esleitutako ikasketak hautatzeko joerekin amaituko duena.

2. Kanpezuko Udalak jarraituko du genero berdintasuna eremu guztietan txerta dadin 
bultzatzen. Helburu horiek betetzeko, udal gobernuak, bere eskumenen garapenean, neurri 
hauek sustatuko ditu:

a) Aholkularitza, sentsibilizazio eta sustapen bideak bultzatzea, hala nahi duten ikastetxeetan, 
irakaskuntzan genero ikuspegia txertatzeko, bereziki nabarmenduta genero indarkeriaren aur-
kako berariazko kanpainak.

b) Genero ikuspegia duten udalerriko elkarteekin batera jarduerak garatzea (gazte elkarteak, 
monitoretzak, ludotekak, liburutegia).

c) Udalerrian dauden elkarteetarako aukera berdintasuneko jarduketak eta prestakuntza 
programak mantentzea.

d) Herritarrentzat oro har desberdintasunezko egoerak arintzeko ekintzak bultzatzea eta 
sustatzea, sentsibilizazio kanpaina berezien bidez, adingabeen eta mendeko diren bestelako 
pertsonen zaintzan emakumeen eta gizonen erantzunkidetasuna sustatuz.
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26. artikulua. Senidetzeak

1. Udalak onartzen du senidetzeak duen balioa, herritar orori pertsona oro hurbiltzeko eta 
pertsona eta eskualdeen artean desberdintasunak ezabatzeko.

2. Senidetzeari dagokionez, udalerriak konpromiso hauek hartzen ditu bere jardueretan:

a) Genero ikuspegia txertatzeko bere ekintzetan, horiek emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna sustatzen laguntzeko eta desberdintasunezko harremanak ez finkatzeko.

b) Senidetze harremanak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren inguruko 
esperientziak eta ezagutzak trukatzeko plataforma gisa erabiltzeko.

c) Senidetze proiektuetan emakumeen partaidetza bermatzeko.

27. artikulua. Tokiko garapena

Udalak konpromisoa hartzen du emakumeen tokiko garapenean duen zeregina ezagutzera 
emateko, ikusarazteko, garrantzia emateko eta zabaltzeko, orainean ez ezik, udalerriko historian 
zehar ere. Horretarako, berdintasun zerbitzuak hainbat ikuspegitatik emakumeak udaleko gizarte 
eta ekonomia eremuan eta lanekoan duen zeregina ikertzeko eta diagnostikatzeko ekintzak eta/
edo programak sustatuko ditu.

28. artikulua. Kirola, osasuna eta kultura

1. Udalak kirol eta kultur elkarteekin lankidetza sustatuko du, emakumeen edozein diziplina-
tako kirol jarduera sustatzeko hartu duen konpromisoa lortzeko, bai eta emakumeen inplikazioa 
eta partaidetza sustatzeko ere, kultura jardueren kontsumoan eta arte eta sormen ekoizpenean.

2. Udalak udal kirol eskaintza ziurtatuko du, anitza, sexuen arabera bereizitako ustezko trebe-
tasun eta ezaugarrien arabera emakumeak eta gizonak kirol jarduera desberdinetan sailkatzen 
dituzten estereotipoekin amaituko duten jolas eta kirol jarduerak dituena.

3. Udalak udalerriko emakumeei, beren ongizatea lortzeko proposamenak egiten parte har-
tuz, beren osasunaren alderdi aktiboa/protagonista bilakatzen lagunduko dizkieten ekintzak eta/
edo programak sustatuko ditu.

4. Udalak ikasketa eta hausnarketa espazioak jarriko ditu eskura, bai eta genero berdin-
tasunean oinarritzen diren jaiak antolatzeko prestakuntza jardunaldiak ere; horrela, kultura 
politikaren esparruan programatzen diren edukiek ez dute mezu eta/edo irudi sexistarik izango.

5. Berdintasun Zerbitzuak aurretik deskribatutako sustapena egiteko ardura izango du.

X. kapitulua. Genero indarkeria

29. artikulua. Definizioa eta neurriak

1. Emakumeen aurkako genero indarkeria oinarrizko giza eskubide baten aurkako indarkeria 
da eta iraina duintasunari eta osotasun fisikoari eta moralari, eta oinarrian du erasotzaileak bere 
sexuaz duen nagusitasunaren ideia, botere desberdintasunaren harremanaren testuinguruan.

2. Emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko, Kanpezuko Udalak emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunerako 4/2005 Legearen 43. artikuluan eta VII. kapituluko 1. eta 2. ataletan 
eta genero indarkeriaren aurkako babes osorako neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoan aurreikusitako biktimentzako arreta eta babeserako, ikerketarako, prebentziorako, 
sentsibilizaziorako eta prestakuntzarako neurriak tokiko eremura egokituko ditu.

30. artikulua. Prebentzioa eta sentsibilizazioa

Udalak berak edo beste erakunde batzuekin batera egingo ditu herritarrak errealitate hone-
tan sentsibilizatzeko kanpainak, bai eta emakumeei zuzendutako ekintzak ere, emakumeenga-
nako indarkeria aitortu dadin eta horren aurka egiteko lehen urrats gisa uler dadin.
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XI. kapitulua Xedapen gehigarriak

Lehena. Zereginak betetzeko eta ordenantza honetan aurreikusitako neurriak gauzatzeko 
eta, oro har, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko aurrekontua urtero be-
rrikusiko da, Berdintasun Zerbitzuak txostena eman ondoren; txostenean dagokion ekitaldian 
antzemandako beharrak jasoko dira.

Bigarrena. Berdintasun Zerbitzuaren sorrera gehienez urtebeteko epean hasiko da, 
ordenantza hau indarrean jartzen denetik aurrera zenbatzen hasita, eta, horretarako, hari eus-
teko beharrezko ekonomia zuzkidura beharko da.

Hirugarrena. Kanpezuko Udalak, Berdintasun Zerbitzuaren bidez, oztopoak mugituko dituz-
ten formulak bilatzen lan egingo du, emakumeen banakako edo taldeko emakumeen partaidetza 
bermatzeko, hala badagokio, prozesu parte hartzaileak beren behar praktikoetara eta interes es-
trategikoetara egokitzen laguntzeko neurriak abian jartzeko edo parte hartzeko prestakuntzarekin 
lotutako alderdiak barne, Berdintasunerako Kontseilua sortuz.

Laugarrena. Berdintasun Zerbitzuak diseinatuko eta sustatuko du Berdintasunerako Plana, 
bai eta jarraipenerako eta ebaluaziorako zereginak ere.

Bosgarrena. Kanpezuko Udalak egiten dituen baldintza agirietan, administrazio klausuletan 
eta kontratazioko baldintza teknikoetan berdintasun klausulak sartzea eten ahalko da, Berdinta-
sun Zerbitzuak eta udal idazkaritzak txostena eman ondoren, premiazko edo presako prozedu-
raren bidez eginiko kontratazioetan eta egindako lizitazioak esleitu gabe geratu diren kasuetan.

Seigarrena. Kanpezuko Udalak konpromisoa hartzen du gehienez urtebeteko epean emaku-
meen eta gizonen berdintasunerako gaiaren inguruan iradokizunetarako postontzia sortzeko; 
betiere, pertsona parte hartzaileen anonimatua bermatuko da, herritarren hausnarketak eta 
ikuspuntuak jasotzeko. Berdintasun Zerbitzuak planteatutako beharrak aztertuko ditu eta, ho-
rrela, jardun ildoak eta horiei erantzuteko lan prozesuak ezarriko ditu.

XII. kapitulua Xedapen indargabetzailea

Baliogabetuta geratuko dira ordenantza honetan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko 
edo beheragoko arau guztiak.

XIII. kapitulua Azken xedapena

Ordenantza indarrean sartuko da behin betiko testua ALHAOn osorik argitaratu eta hurrengo 
egunean.

Santikurutze Kanpezu, 2015eko otsailaren 12a

Alkatea
ESTEBAN GARCÍA CAMPIJO
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