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PRESENTACIÓ 
 

Elaborar els pressupostos des de la perspectiva de 

gènere és comprometre'ls amb l'objectiu de la 

igualtat efectiva entre dones i homes. És 
evidenciar la desigualtat de gènere i comprometre 

els recursos públics en la seua eliminació. És 
revisar amb una mirada crítica l'assignació dels 

recursos i cercar possibles impactes diferencials 
entre homes i dones per aconseguir la màxima 

eficàcia de les polítiques en l'objectiu de la igualtat 
de gènere. 

  
L'estratègia de la Unió Europea en matèria de 

política d'igualtat entre dones i homes es coneix 
com mainstreaming o transversalitat de gènere. 

La transversalitat de gènere va ser assumida 

explícitament per la Plataforma d'Acció de la 
Quarta Conferència Mundial sobre Dones de 

Nacions Unides, que es va celebrar a Pequín en 
1995. La Plataforma va acordar requerir als 

governs i a altres actors la promoció d'una política 
activa i visible de transversalització de la 

perspectiva de gènere en totes les polítiques i els 
programes, la qual cosa implica realitzar una 

anàlisi dels efectes que produeixen en dones i 
homes abans de prendre qualsevol decisió. 

  

El pressupost universitari és l'instrument per 
excel·lència per a l'aplicació de la 

transversalització de la perspectiva de gènere, ja 
que és el lloc on es prioritzen les accions en 

matèria d'igualtat entre dones i homes. 

 
 

Incorporar la perspectiva de gènere als 

pressupostos universitaris implica :   

 Identificar la informació pressupostària que 

afecte persones i desagregar per sexe els 
indicadors pressupostaris. 

 Classificar els programes pressupostaris en 
una reflexió activa amb els responsables de 

cada programa, segons la seua rellevància i 
capacitat d'impacte des de la perspectiva de 

gènere.  

 Identificar les despeses i els ingressos que de 
forma directa s'orienten a la consecució de la 

igualtat entre dones i homes. 
 Elaborar l'Informe d'avaluació d'impacte de 

gènere que ha d'acompanyar cada any en el 

pressupost. 

 

OBJECTIUS 
 

Les II Jornades de Pressupostos amb perspectiva 
de gènere tenen com a finalitat donar la 

informació i la formació necessària als òrgans de 

govern i de gestió perquè puguen elaborar 
pressupostos amb perspectiva de gènere, 

presentar l'Informe d'avaluació d'impacte de 
gènere i identificar les necessitats que es vinculen 

al seguiment pressupostari des d’una perspectiva 

de gènere.  
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PROGRAMA 

SESSIÓ DE MATI 

 

9:30 - INSCRIPCIÓ 

 

10:00 - INAUGURACIÓ DE LA JORNADA  
  

¬ Esteban Morcillo Sánchez, rector de la 

Universitat de València 

¬ Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura 

i Igualtat de la Universitat de València 
¬ Juan Luis Gandía Cabedo, vicerector d'Economia i 

Infraestructures  
 

10:30 - ELS PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA 

DE GÈNERE, UNA APOSTA DE FUTUR 
 

Conferència de Capitolina Díaz, professora titular 

del Departament de Sociologia i Antropologia 
Social de la Universitat de València (presenta 

Mónica Gil Junquero, professora del Màster 
universitari en gènere i polítiques d’igualtat de la 

Universitat de València) 

 

11:30 - PAUSA CAFÈ 

 

12:00 - MONEY TALKS: GENDER BUDGETING IN 

THE UNIVERSITY OF ICELAND 
 

Conferència de Thamar M. Heijstra, professora de 
la Universitat d’Islàndia (presenta Capitolina Díaz, 

professora de la Universitat de València). 
 

13:00 - PREGUNTES I DEBAT 

SESSIÓ DE VESPRADA  

(dirigit als òrgans de govern i gestió de les 

universitats del SPUV)  
 

15:30 - COM ELABORAR PRESSUPOSTOS AMB 

PERSPECTIVA DE GÈNERE?  

 

Taller formatiu de 3 hores de duració a càrrec del 

personal directiu de la Junta d’Andalusia: 

¬ María José Gualda Romero, secretària general 

d’Hisenda 

¬ Buenaventura Aguilera Díaz, conseller tècnic 

de la Secretaria General d’Hisenda 

¬ Alicia del Olmo Garrudo, cap de projecte del 

Instituto de Estudios para la Hacienda Pública 
 

L'objectiu del taller és apropar aquesta eina de 
treball al col·lectiu de les persones que intervenen 

i tenen responsabilitats en la planificació i 
l’execució del pressupost. A partir d'aquesta 

aproximació i del coneixement de diferents 
estratègies d'anàlisis i transformació, es tracta de 

construir la metodologia de treball més adequada 
per a respondre a les necessitats i les possibilitats 

concretes del sistema universitari. 

 

18:30 - CLAUSURA DE L’ACTE  

Amparo Mañés Barbé, directora de la Unitat 

d’Igualtat 

16 DE MAIG DE 2016 

JARDÍ BOTÀNIC  



ORGANITZA: 

SEGUEIX-NOS A:  

@igualtatUV 

facebook.com/unitatigualtatuv 

MÉS INFO: www.uv.es/igualtat 

https://twitter.com/igualtatUV
http://www.facebook.com/unitatigualtatuv
http://www.uv.es/uvweb/unitat-igualtat/ca/unitat-igualtat-1285869753878.html

