
ALKATEAREN  DEKRETUA
                                                 

Olatz Peon Ormazabal Tolosako Udaleko alkate-lehendakariak emana.

IKUSIRIK

Departamentua: Berdintasun Departamentua

Espedientea: 2023IORD0009 

Gaia: Tolosako Berdintasun sailaren dirulaguntza oinarriak arautzen
dituen ordenantzaren aldaketa. 

I. AURREKARIAK

                                                       
Udal honen Udalbatzak, 2017ko apirilaren 25ean egindako osoko bilkuran, onartu zuen
Tolosako  Udalak  eta  bere  Erakunde  Publikoak  Dirulaguntzen  Ordenantza  Orokor
Arautzailea (GAO, 2017ko uztailak 7, 130 zk.).

Era  berean,  Udalbatzak,  2023ko  urtarrilaren  26an  eginiko  osoko  bilkuran,  hasierako
onarpena  eman  zion  Tolosako  Udalak  eta  bere  Erakunde  Publikoak  Dirulaguntzen
Ordenantza Orokor Arautzailean egindako aldaketei.

Bestalde,  hasieraz  onartu  berri  den  Tolosako  Udalak  eta  bere  Erakunde  Publikoak
Dirulaguntzen  Ordenantza  Orokor  Arautzaileak  honakoa  dio:  Alkatetzari  ahalmena
ematen zaio dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile bakoitzaren beharrezko aldaketak
egiteko,  ordenantza  horiek  Ordenantza  Orokor  honetan  sartutako  aldaketetara
egokitzeko helburua baduten. Ordenantza espezifikoen aldaketak Alkatetzaren Dekretu
bidez ebazteko dira eta informazio publikoko izapide bideak jarraitzea. 

Erregimen Lokaleko oinarriak arautzen dituen legearen 49.b artikuluak xedatzen duena
betez, Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra informazio publikorako ikusgai jarri da hogeita
hamar egunez, iragarpen hau Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean argitaratu eta hurrengo
egunetik hasita, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko (GAO, 2023ko
otsailak 2, 22 zk.).

Informazio publikorako epea amaitzen bada inolako erreklamaziorik egin gabe, onarpena
behin betikoa izango da. Bestelako kasuan, udalbatza osoak aztertu eta ebatzi beharko
ditu  aurkeztutako alegazio  edo  iradokizunak,  eta  Ordenantza Orokorrari  behin  betiko
onespena eman, hala baderitzo.

Bestalde,  Udal  honetako  Udalbatzarrak,  2017ko  apirilaren  25ean  egindako  Osoko
Bilkuran, Tolosako Udaleko Berdintasun Sailaren diru-laguntzak ematea arautzen duen
Ordenantzari hasierako onespena eman zion, eta, 2017ko uztailaren 10ean Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (131 zk.).
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II. EGINDAKO ALDAKETEN INGURUAN

Tolosako Udalaren eta bere Entitate Publikoen dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean
edukiaren egokitzapen eta moldaketa beharra dakarte, besteak beste, honako legeek:

 Enpresa Sortu eta Hazteari buruzko irailaren 28ko 18/2022 Legea

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duen mar-
txoaren 3ko 1/2022 Legea, 21 bis artikulua

 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Le-
gea, azken xedapenetako hamahirugarrena

Bestalde,  Dirulaguntzei  buruzko  azaroaren  17ko  38/2003  Lege  Orokorrari  jarraiki
zeharkako kostuen  muga kendu  da eta  justifikatzeko kontu-erraztuaren  inguruan  ere
argibideak sartu dira. 

Aldaketok  guztiok  modu  honetan  eragiten  diote  Berdintasun  sailaren  dirulaguntzen
ordenantza espezifikoari: 
                         

Oinarri orokorrean 11. artikuluan, Pertsona edo entitate onuradunen eskubideak
eta betebeharren inguruan:

Aurreko testua Testu berria

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
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nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Erakunde onuradunak euskaraz edo bi
hizkuntza  ofizialetan  idatzi  eta
ezagutarazi  beharko  ditu  euskarari
lehentasuna emanda diruz lagundutako
jardueran  argitaratzen  dituen  idatzi,
iragarki,  ohar  eta  gainerako
komunikazioak,  eta  publizitatearekin
ere,  ahozkoa zein idatzia  izan,  berdin
jokatu  beharko  du.  Halaber,  ekitaldi
zehatzetan  megafoniaz  igorritako
mezuak  euskaraz  edo  bi  hizkuntza
ofizialetan  transmititu  beharko  dira.
Betebehar  hori  bete  izana  diruz
lagundutako  jarduera  egin  dela
justifikatzerakoan  egiaztatu  beharko
da.

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute. 

Oinarri  orokorrean  10.  artikuluan,  “Pertsona  edo  entitate  onuraduna  izateko
baldintzak eta baldintza horiek frogatzeko modua-a”ren inguruan.

Aurreko testua Testu berria

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
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erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

Erakundearen  eraketa-eskrituran  edo
estatutuetan  jasotako  helbueruetako
bat izango da emakumeen eta gizonen
berdintasunaren alde lan egitea. 

Honako  hauek ezin  izango  dute  parte
hartu  eta pertsona  edo  entitate
onuradunaren izaeratik kanpo geratuko
dira:

o Xedeak edo helburuak,  kideak
onartzeko  edo sartzeko sistema,
funtzionamendua, ibilbidea,
jarduna,  antolamendua  edo
estatutuak  direla-eta, emakumeen
eta gizonen berdintasun-printzipioa
urratzen duten pertsona fisikoak
edo juridikoak.

o Administrazio-, lan- edo zigor-
bidez irmoki zehatuak izan diren
pertsona fisikoak eta juridikoak,
sexu-arrazoiak direla eta
berdintasunaren eta
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diskriminaziorik ezaren eskubidea
urratu izanagatik.

o Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005  Legea,
otsailaren  18koa,  Emakumeen  eta
Gizonen berdintasunerako eta
emakumeen kontrako  indarkeria
matxistarik  gabeko  bizitzarako
ezarritako betekizunak betetzen ez
dituzten entitateak edo enpresak.

o Ez  dira  diruz  lagunduko,  ezta
ere, sexuagatiko edo diskriminazio
multipleko faktoreengatiko
bereizkeria eragiten duten
jarduerak, emakume edo
emakume-taldeenak, baldin eta
diskriminazio egoerak eragin
ditzaketen beste faktore batzuk
badaude,  hala  nola:  arraza,
kolorea,  jatorri  etnikoa, hizkuntza,
erlijioa, politikari edo bestelako
gaiei buruzko iritziak, gutxiengo
nazional bateko kide izatea,
ondarea, jaioterria, desgaitasuna,
adina, sexu-orientazioa, genero-
identitatea, genero adierazpena,
migrazio-prozesua, errefuxiatu-
estatusa, kultura, landa-jatorria,
gizarte- bazterketako egoera,
seropositibotasun-egoera, guraso
bakarreko  familia,  familia-
konfigurazioa  edo beste  edozein
baldintza  edo  inguruabar
pertsonal, sozial edo
administratiboa.

Debekua  ezartzen  da  bat  etorrita
xedapen  hauekin: Emakumeen eta
Gizonen berdintasunerako eta
emakumeen  kontrako  indarkeria
matxistarik  gabeko bizitzarako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 4,
3.1 eta  24.2  artikuluetakoa;  Diru-
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laguntzei  buruzko  38/2003 Lege
Orokorraren 13.3 artikulukoa; 1/1997
Legegintzako Dekretuaren 50.5
artikulua, eta Elkartzeko Eskubidea
Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002
Lege Organikoaren 4. artikulua.

Oinarri orokorrean 27. Artikulua. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen inguruan

Aurreko testua Testu berria

Hirugarrena.  Diruz  lagundu  daitezkeen
gastuak.

Programak,  ekintzak  eta  jarduera  horiek
duten  proiekzio  eta  interesagatik  bat
etorriko  dira  Berdintasun  Departa-
mentuaren  politikarekin,  eta  honako
zeregin hauetarako erabiliko dira:

a)  Urtean  burutako  edo  burutuko  diren
jarduera jakinak aurrera ateratzeko.

b) Elkartearen funtzionamendurako.

c) Eskaria egin duen erakundeko mantenu
gastuak  ordaintzeko,  besteak  beste:
bulego  materiala,  bulegoko tresneria eta
abar.

Hirugarrena.  Diruz  lagundu  daitezkeen
gastuak.

Programak,  ekintzak  eta  jarduera  horiek
duten  proiekzio  eta  interesagatik  bat
etorriko  dira  Berdintasun  Departa-
mentuaren  politikarekin,  eta  honako
zeregin hauetarako erabiliko dira:

a)  Urtean  burutako  edo  burutuko  diren
jarduera jakinak aurrera ateratzeko.

b) Elkartearen funtzionamendurako.

c) Eskaria egin duen erakundeko mantenu
gastuak  ordaintzeko,  besteak  beste:
bulego  materiala,  bulegoko tresneria eta
abar.

d) Diruz laguntzeko modukoak izango
dira,  hala  badagokio,  diruz
lagundutako  jardueraren  zeharkako
kostuak,  oro  har  onartutako
kontabilitate-printzipio  eta  -  arauen
arabera arrazoiz  dagokion zatian,  eta,
nolanahi  ere,  kostu  horiek  jarduera
benetan  egiten  den  aldiari  dagozkion
neurrian.
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19. artikulua. Prozeduraren instrukzioaren inguruan

Aurreko testua Testu berria

Zazpigarrena:  Balorazio  Batzorde
teknikoa.

Emakumeen  eta  gizonen  ordezkaritza
orekatua  izan  behar  duen  Batzorde
tekniko  bat  sortuko  da  eskaerak  aztertu
eta baloratzeko eta emaitzak Berdintasun
batzordera  helaraziko  dira  eta  berak
diktaminatuko  ditu  lehen-tasunak  eta
eman beharreko zenbatekoak.  Ondoren,
txostena egingo du, behin betiko erabakia
hartzeko.  Behin  betiko  erabakia  diru-
laguntzak  aurkezteko  epea  bukatu  eta
hurrengo  30  egun  naturaleko  epean
jakinaraziko da.

Honekin  batera  atal  bakoitzari  emango
zaion ponderazioa azalduko da Tolosako
udaleko Web orrialdean: www.tolosa.eus.

Zazpigarrena: Balorazio  Batzorde
teknikoa.

Emakumeen  eta  gizonen  ordezkaritza
orekatua  izan  behar  duen  Batzorde
tekniko  bat  sortuko  da  eskaerak  aztertu
eta baloratzeko.

Behin eskabideak ebaluatuz eta haien
gaineko  txostena  eginez  gero,
instrukzioaz arduratzen den zerbitzuak
diru-laguntzak  emateko  proposamena
egin eta Batzorde bati, zeinaren osaera
deialdian  zehaztuko  den,  aurkeztuko
dio,  honek  irizpena  eman  dezan.
Batzordearen osaeran emakumeen eta
gizonen  presentzia  orekatua
bermatuko da.

Behin  betiko  erabakia  diru-laguntzak
aurkezteko epea bukatu eta hurrengo 30
egun naturaleko epean jakinaraziko da.

Honekin  batera  atal  bakoitzari  emango
zaion ponderazioa azalduko da Tolosako
udaleko Web orrialdean: www.tolosa.eus.

III. ARAUBIDE JURIDIKOA

Ordenantza  espezifikoa  aldatzeko  prozedura  egingo  da  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Hori horrela Alkateak,                                                        

ERABAKI DU

Lehena:   Berdintasun  sailaren  dirulaguntza  oinarriak  arautzen duen  ordenantzaren
espezifikoan aipatutako aldaketak hasieraz onartzea Alkate Dekretu bidez, Ordenantza
Orokorraren aldaketarekin bat etor dadin honako testuaren arabera:
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Oinarri orokorrean 11. artikuluan, Pertsona edo entitate onuradunen eskubideak
eta betebeharren inguruan:

Aurreko testua Testu berria

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Erakunde onuradunak euskaraz edo bi
hizkuntza  ofizialetan  idatzi  eta
ezagutarazi  beharko  ditu  euskarari
lehentasuna emanda diruz lagundutako
jardueran  argitaratzen  dituen  idatzi,
iragarki,  ohar  eta  gainerako
komunikazioak,  eta  publizitatearekin
ere,  ahozkoa zein idatzia  izan,  berdin
jokatu  beharko  du.  Halaber,  ekitaldi
zehatzetan  megafoniaz  igorritako
mezuak  euskaraz  edo  bi  hizkuntza
ofizialetan  transmititu  beharko  dira.
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Betebehar  hori  bete  izana  diruz
lagundutako  jarduera  egin  dela
justifikatzerakoan  egiaztatu  beharko
da.

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

Oinarri  orokorrean  10.  artikuluan,  “Pertsona  edo  entitate  onuraduna  izateko
baldintzak eta baldintza horiek frogatzeko modua-a”ren inguruan.

Aurreko testua Testu berria

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 

Bigarrena.  Hartzaileak/Pertsona
onuradunak.

Tolosan lan egiten duten irabazi  asmorik
gabeko  elkarte  edo  erakunde  guztiek
eskatu  eta  jaso  ahal  izango  dituzte  diru
laguntza  hauek,  beti  ere  Tolosako
udalerrian  egoitza  edo  ordezkaritza
iraunkorra  duten  pertsona  edo  elkarteak
diren  heinean.  Diru  laguntzen  onuradun
izateko,  elkarte  eta  fundazioek  dagokien
erregistro  ofizialean  inskribatuta  egon
behar dute.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz
publiko  edo  pribatuak  izan,  jarduerak
zehatzak egiten badituzte.

Era berean,  Tolosatik  kanpoko entitateek
ere jaso ahal izango dituzte diru laguntzak,
hain  zuzen  ere  bere  jardueren  zati
nabarmen  bat  udalerriaren  barruan
garatzen  bada  edo  udalerriarentzat
interesgarri jotzen bada. 
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Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

Baldintza hauek betetzeaz gain, emakume
eta gizonen arteko berdintasuna alorrean
lan egin beharko dute.

Erakundearen  eraketa-eskrituran  edo
estatutuetan  jasotako  helbueruetako
bat izango da emakumeen eta gizonen
berdintasunaren alde lan egitea. 

Honako  hauek ezin  izango  dute  parte
hartu  eta pertsona  edo  entitate
onuradunaren izaeratik kanpo geratuko
dira:

o Xedeak edo helburuak,  kideak
onartzeko  edo sartzeko sistema,
funtzionamendua, ibilbidea,
jarduna,  antolamendua  edo
estatutuak  direla-eta, emakumeen
eta gizonen berdintasun-printzipioa
urratzen duten pertsona fisikoak
edo juridikoak.

o Administrazio-, lan- edo zigor-
bidez irmoki zehatuak izan diren
pertsona fisikoak eta juridikoak,
sexu-arrazoiak direla eta
berdintasunaren eta
diskriminaziorik ezaren eskubidea
urratu izanagatik.

o Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005  Legea,
otsailaren  18koa,  Emakumeen  eta
Gizonen berdintasunerako eta
emakumeen kontrako  indarkeria
matxistarik  gabeko  bizitzarako
ezarritako betekizunak betetzen ez
dituzten entitateak edo enpresak.

o Ez  dira  diruz  lagunduko,  ezta
ere, sexuagatiko edo diskriminazio
multipleko faktoreengatiko
bereizkeria eragiten duten
jarduerak, emakume edo
emakume-taldeenak, baldin eta
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diskriminazio egoerak eragin
ditzaketen beste faktore batzuk
badaude,  hala  nola:  arraza,
kolorea,  jatorri  etnikoa, hizkuntza,
erlijioa, politikari edo bestelako
gaiei buruzko iritziak, gutxiengo
nazional bateko kide izatea,
ondarea, jaioterria, desgaitasuna,
adina, sexu-orientazioa, genero-
identitatea, genero adierazpena,
migrazio-prozesua, errefuxiatu-
estatusa, kultura, landa-jatorria,
gizarte- bazterketako egoera,
seropositibotasun-egoera, guraso
bakarreko  familia,  familia-
konfigurazioa  edo beste  edozein
baldintza  edo  inguruabar
pertsonal, sozial edo
administratiboa.

Debekua  ezartzen  da  bat  etorrita
xedapen  hauekin: Emakumeen eta
Gizonen berdintasunerako eta
emakumeen  kontrako  indarkeria
matxistarik  gabeko bizitzarako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 4,
3.1 eta  24.2  artikuluetakoa;  Diru-
laguntzei  buruzko  38/2003 Lege
Orokorraren 13.3 artikulukoa; 1/1997
Legegintzako Dekretuaren 50.5
artikulua, eta Elkartzeko Eskubidea
Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002
Lege Organikoaren 4. artikulua.

Oinarri orokorrean 27. Artikulua. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen inguruan

Aurreko testua Testu berria

Hirugarrena.  Diruz  lagundu  daitezkeen
gastuak.

Programak,  ekintzak  eta  jarduera  horiek
duten  proiekzio  eta  interesagatik  bat
etorriko  dira  Berdintasun  Departa-

Hirugarrena.  Diruz  lagundu  daitezkeen
gastuak.

Programak,  ekintzak  eta  jarduera  horiek
duten  proiekzio  eta  interesagatik  bat
etorriko  dira  Berdintasun  Departa-
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mentuaren  politikarekin,  eta  honako
zeregin hauetarako erabiliko dira:

a)  Urtean  burutako  edo  burutuko  diren
jarduera jakinak aurrera ateratzeko.

b) Elkartearen funtzionamendurako.

c) Eskaria egin duen erakundeko mantenu
gastuak  ordaintzeko,  besteak  beste:
bulego  materiala,  bulegoko tresneria eta
abar.

mentuaren  politikarekin,  eta  honako
zeregin hauetarako erabiliko dira:

a)  Urtean  burutako  edo  burutuko  diren
jarduera jakinak aurrera ateratzeko.

b) Elkartearen funtzionamendurako.

c) Eskaria egin duen erakundeko mantenu
gastuak  ordaintzeko,  besteak  beste:
bulego  materiala,  bulegoko tresneria eta
abar.

d) Diruz laguntzeko modukoak izango
dira,  hala  badagokio,  diruz
lagundutako  jardueraren  zeharkako
kostuak,  oro  har  onartutako
kontabilitate-printzipio  eta  -  arauen
arabera arrazoiz  dagokion zatian,  eta,
nolanahi  ere,  kostu  horiek  jarduera
benetan  egiten  den  aldiari  dagozkion
neurrian.

19. artikulua. Prozeduraren instrukzioaren inguruan

Aurreko testua Testu berria

Zazpigarrena:  Balorazio  Batzorde
teknikoa.

Emakumeen  eta  gizonen  ordezkaritza
orekatua  izan  behar  duen  Batzorde
tekniko  bat  sortuko  da  eskaerak  aztertu
eta baloratzeko eta emaitzak Berdintasun
batzordera  helaraziko  dira  eta  berak
diktaminatuko  ditu  lehen-tasunak  eta
eman beharreko zenbatekoak.  Ondoren,
txostena egingo du, behin betiko erabakia
hartzeko.  Behin  betiko  erabakia  diru-
laguntzak  aurkezteko  epea  bukatu  eta
hurrengo  30  egun  naturaleko  epean
jakinaraziko da.

Honekin  batera  atal  bakoitzari  emango
zaion ponderazioa azalduko da Tolosako

Zazpigarrena: Balorazio  Batzorde
teknikoa.

Emakumeen  eta  gizonen  ordezkaritza
orekatua  izan  behar  duen  Batzorde
tekniko  bat  sortuko  da  eskaerak  aztertu
eta baloratzeko.

Behin eskabideak ebaluatuz eta haien
gaineko  txostena  eginez  gero,
instrukzioaz arduratzen den zerbitzuak
diru-laguntzak  emateko  proposamena
egin eta Batzorde bati, zeinaren osaera
deialdian  zehaztuko  den,  aurkeztuko
dio,  honek  irizpena  eman  dezan.
Batzordearen osaeran emakumeen eta
gizonen  presentzia  orekatua
bermatuko da.

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus              12 
www.tolosa.eus  

E
S
K
U
a
f
8
8
a
4
5
c
-
f
6
d
a
-
4
4
1
3
-
8
b
3
c
-
0
9
4
3
1
c
f
7
8
3
f
0

mailto:udate@tolosa.eus
http://udala.tolosa.eus/eu


udaleko Web orrialdean: www.tolosa.eus. Behin  betiko  erabakia  diru-laguntzak
aurkezteko epea bukatu eta hurrengo 30
egun naturaleko epean jakinaraziko da.

Honekin  batera  atal  bakoitzari  emango
zaion ponderazioa azalduko da Tolosako
udaleko Web orrialdean: www.tolosa.eus.

Bigarrena:  Proposatutako  aldaketok  Tolosako  Udalak  eta  bere  Erakunde  Publikoak
Dirulaguntzen Ordenantza Orokor Arautzailearen behin betiko onarpenera baldintzatzea. 

Hirugarrena:  Ordenantza  espezifikoaren  aldaketa  hauek  eta  dagokion  espedientea
informazio  publikoan  jartzea hogeita  hamar  laneguneko  epean,  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita, herritarrek aztertu eta erreklamazio edo
iradokizunak aurkez ditzaten. Era berean, epe horretan entzunaldia ematea eragileei.

Laugarrena: Informazio-  eta  entzunaldi-epea  amaitu  ondoren,  Udalbatza  osoak
aurkeztutako erreklamazioak ebatziko ditu. Alegaziorik ez balitz aurkeztuko, ordenantza
espezifikoa behin betikoz onartutzat joko da.

Bosgarrena: Erabaki hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko web orrian eta 
Iragarki taulan, eta Gardentasunaren atarian argitaratzea.

                
ALKATEA Nire aurrean,

 IDAZKARIA

Olatz Peon Ormazabal  Begoña Garmendia Vazquez
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