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ALKATEAREN  DEKRETUA

OLATZ PEON ORMAZABAL, Tolosako Udaleko alkate-lehendakariak emana.
                                                                  

IKUSIRIK

Departamentua: Garapen Ekonomikoa, Turismoa, Merkataritza,
Azokak  eta  Enpleguaren  sustapenerako
departamentua

Arloa: Enplegua

Espedientea: 2023IORD0006

Gaia: Ordenantza,  Tolosako  Udalak  helburu
honekin  diru-laguntzak  emateko  oinarri
espezifikoak  arautzen  dituena:  Tolosako
udalerrian  eta  Apatta-errekan  kokatuta
dauden  eta  gehienez  50  langile  dituzten
enpresen  garapen  esperimentalei,
prototipoen  egintzari  eta  soluzio  edo
zerbitzu berritzaileei bultzada ematen dieten
proiektuak,  eta  halaber,  prototipo-soluzio
eta/edo zerbitzu horien balioztapena egitea. 

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.).

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     1
www.tolosa.eus  

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

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


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,  Garapen ekonomiko,  Turismo, Merkataritza,  Azokak eta  Enpleguaren sustapenerako
Sailak, besteak beste, Tolosako udalerrian eta Apatta-errekan kokatuta dauden eta gehienez 50
langile dituzten enpresen garapen esperimentalei, prototipoen egintzari eta soluzio edo zerbitzu
berritzaileei  bultzada  ematen  dieten  proiektuak,  eta  halaber,  prototipo-soluzio  eta/edo  zerbitzu
horien balioztapena egiteko ordenantza espezifikoa onartu zuen, Udalbatzak, 2018ko maiatzaren
29an  egindako  Osoko  Bilkuran  behin  betikoz  onartua,  eta  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean
argitaratua 2018ko abuztuaren 21ean (160 zk.).

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 martxoaren

3ko 1/2022 Legea, 21 bis artikulua
 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legea, azken

xedapenetako hamahirugarrena
Bestalde,  Dirulaguntzei  buruzko  azaroaren  17ko  38/20023  Lege  Orokorrari  jarraiki  zeharkako
kostuen muga kendu da eta justifikatzeko kontu-erraztuaren inguruan ere argibideak sartu dira. 

Aldaketok  guztiok  modu  honetan  eragiten  diote  Tolosako  Hiri-Ekonomia  indarberritzeko
dirulaguntzen programaren ordenantza espezifikoari: 

2. artikuluan, Enpresa onuradunen baldintzen inguruan:

Aurreko testua: Testu berria:

Diru-laguntza  hauek  eskuratu  ahal  izango
dituzte Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren
13.2 artikuluan ezarritako debekuetan sartuta ez
dauden  pertsona  fisiko  edo  juridikoek  zein
ondasun-erkidegoek. 

Gainera,  honako  baldintza  hauek  bete  behar
dituzte:

A)  Lantokiren  bat  izatea  Tolosako  udal-
esparruan edo Apatta-Errekan.

B) Plantilan gehienez 50 langile izatea azken 6
hilabetetan.

C)  Berdintasunari  buruzko  martxoaren  22ko
3/2007  Legeak  aurreikusitako  diru-laguntzak
jasotzeko debekua duten egoeretako batean ez
egotea.

Dirulaguntza hauek eskuratu ahal izango dituzte
Dirulaguntzei  buruzko  Lege  Orokorraren  13.2
artikuluan  ezarritako  debekuetan  sartuta  ez
dauden  pertsona  fisiko  edo  juridikoek  zein
ondasun-erkidegoek. 

Gainera,  honako  baldintza  hauek  bete  behar
dituzte:

a Lantokiren  bat  izatea  Tolosako  udal-
esparruan edo Apatta-Errekan.

b Plantilan gehienez 50 langile izatea azken 6
hilabetetan.

c Berdintasunari  buruzko  martxoaren  22ko
3/2007 Legeak aurreikusitako diru-laguntzak
jasotzeko  debekua  duten  egoeretako
batean ez egotea.

d Enpresak,  Jarduera  Ekonomikoaren
Zergaren  (JEZ)  erroldan  alta  emanda
egotea.
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D) Enpresak, Jarduera Ekonomikoaren 
Zergaren (JEZ) erroldan alta emanda egotea. 
Laguntza  hauetatik  kanpo  gelditzen  dira
aholkularitza,  kontsultoretza  eta  giza
baliabideen arloko enpresak.

e 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.

Honako hauek ezingo dute parte hartu edo
entitate  onuradunen  izaeratik  kanpo
geratuko dira: 

1.a 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.

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

1.c 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.

1.d Ez  dira  diruz  lagunduko,  ezta  ere,
sexuagatiko edo diskriminazio anitzeko
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-
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jatorria,  gizarte-bazterketako  egoera,
seropositibotasun-egoera,  guraso
bakarreko  familia,  familia-konfigurazioa
edo  beste  edozein  baldintza  edo
inguruabar  pertsonal,  sozial  edo
administratiboa.

Debekua ezartzen da, xedapen hauekin
bat  etorrita:  Emakumeen  eta  Gizonen
berdintasunerako  eta  emakumeen
kontrako indarkeria matxistarik gabeko
bizitzarako  otsailaren  18ko  4/2005
Legearen 4, 3.1 eta 24.2 artikuluetakoa;
Dirulaguntzei  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.

Laguntza  hauetatik  kanpo  gelditzen  dira
aholkularitza  eta  giza  baliabideen  arloko
enpresak.

- 5. artikuluan, Proiektuak baloratzeko irizpide eta balioespena:
Aurreko testua: Testu berria:

A Proiektuaren  justifikazio-memoria,
10.artikuluan  agertzen  diren  atalak
sartuta dituela : 25 puntu

B Baloratuko da Proiektuak ze lotura duen
Euskadiko  Zientzia  eta  Teknologiako
Planarekin, eta zehazki, lehentasunezko
arlo eta teknologiekin:  15 puntu
  .* Biozientzia eta Osasuna-
   * Energia.
   * Fabrikazio aurreratua.
   * Elikadura.
   * Ekosistemak.
   * Giza Habitata

   * Industria kultural, sortzaile eta digitalak

C) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan,  produktu  berriak  sortuta  edo
merkatu berrietan sartuta: 10 puntu

D) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan  prozesuetan  eta  /  edo  bere
produktuen hobekuntzan: 10 Puntu

E) Proiektuaren alderdi berritzailea: 15 Puntu

F) Proiektuaren plangintza: 6 puntu

A Proiektuaren  justifikazio-memoria,
10.artikuluan  agertzen  diren  atalak
sartuta dituela: 25 puntu

B Baloratuko da Proiektuak ze lotura duen
Euskadiko  Zientzia  eta  Teknologiako
Planarekin, eta zehazki, lehentasunezko
arlo eta teknologiekin:  15 puntu
  .* Biozientzia eta Osasuna-
   * Energia.
   * Fabrikazio aurreratua.
   * Elikadura.
   * Ekosistemak.
   * Giza Habitata

   * Industria kultural, sortzaile eta digitalak

C) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan,  produktu  berriak  sortuta  edo
merkatu berrietan sartuta: 10 puntu

D) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan  prozesuetan  eta  /  edo  bere
produktuen hobekuntzan: 10 Puntu

E) Proiektuaren alderdi berritzailea: 13 Puntu

F) Proiektuaren plangintza: 6 puntu
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G)  Behar  diren  baliabideen  eta
proposatutako helburuen arteko koherentzia:
10 Puntu

H)  Proiektuak  genero  ikuspegia  kontuan
hartzea : 3 puntu

I)  Bai  Euskarari  edo  Bikain  ziurtagiria:  3
puntu

J) Plantilan aldi baterako kontratuak <%20 : 3
puntu

G)  Behar  diren  baliabideen  eta
proposatutako helburuen arteko koherentzia:
10 Puntu

H)  Proiektuak  genero  ikuspegia  kontuan
hartzea : 5 puntu

I)  Bai  Euskarari  edo  Bikain  ziurtagiria:  3
puntu

J) Plantilan aldi baterako kontratuak <%20 : 3
puntu

- 8. artikuluan, justifikatzeko kontu erraztuari buruz:
Aurreko testua Testu berria

3.  Laginaren  hautaketa  ausazkoa  dela
bermatzeko, honoko hautapen-prozedura honi
jarraituko zaio:

3.1.  Populazioa  osatzen  duten  elementuen
kopurua zehaztuko da,  eta kopuru horretatik
kanpo  utziko  dira  beren  kopurua  dela-eta
begiratuko direnak.

3.2.  Egiaztagiriei  zenbakia  jarriko  zaie
justifikatzeko  kontuan  pertsona  onuradunak
aurkeztu duen gastuen zerrenda sailkatutako
hurrenkeraren arabera.

3.3. Zehaztuko da zein den hautatu beharreko
lagina  osatuko  duten  egiaztagirien  kopurua,
dagokion  deialdian,  laguntza  emateko
erabakian  edo  hitzarmenean  ezarritakoaren
arabera.

3.4. Populazio osoa eratzen duten elementu-
kopurua  laginaren  elementuez  zatitzearen
emaitza aterako da, eta dezimalak borobilduko
dira hurbilen dagoen zenbaki osora.

3.5. Laginaren lehen elementua hautatuko da,
kalkulatutako zatiketaren emaitzaren arabera. 

3.6.  Laginaren  gainerako  elementuak
zehaztuko dira aplikaturik progresio aritmetiko
bat zeinaren arrazoia kalkulatutako emaitzaren
berdina den.

3.  Laginaren  hautaketa  ausazkoa  dela
bermatzeko, honoko hautapen-prozedura honi
jarraituko zaio:

3.1.  Populazioa  osatzen  duten  elementuen
kopurua zehaztuko da,  eta  kopuru horretatik
kanpo  utziko  dira  beren  kopurua  dela-eta
begiratuko direnak.

3.2.  Egiaztagiriei  zenbakia  jarriko  zaie
justifikatzeko  kontuan  pertsona  onuradunak
aurkeztu duen gastuen zerrenda sailkatutako
hurrenkeraren arabera.

3.3. Zehaztuko da zein den hautatu beharreko
lagina  osatuko  duten  egiaztagirien  kopurua,
dagokion  deialdian,  laguntza  emateko
erabakian  edo  hitzarmenean  ezarritakoaren
arabera.

3.4. Populazio osoa eratzen duten elementu-
kopurua  laginaren  elementuez  zatitzearen
emaitza aterako da, eta dezimalak borobilduko
dira hurbilen dagoen zenbaki osora.

3.5. Laginaren lehen elementua hautatuko da,
kalkulatutako zatiketaren emaitzaren arabera. 

3.6.  Laginaren  gainerako  elementuak
zehaztuko dira aplikaturik progresio aritmetiko
bat zeinaren arrazoia kalkulatutako emaitzaren
berdina den.

4.  Gastu-frogagirien lagina  osatzen duten
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gastuak  behar  bezala  justifikatzeko,
fakturak  eta  merkataritzako  trafiko
juridikorako  balioa  edo  eraginkortasun
administratiboa  duten  gainerako  agiriak
aurkeztu beharko dira eta horiek,  aurreko
b)  letran  aipatzen  den  zerrendan  sartuta
egon beharko dute.  Agiri  horiei  erantsiko
zaie  gastua  ordaindu  izanaren
dokumentazioa.

Jatorrizko  agiri  horiek  aurkeztuko  dira
hurrenez  hurren  ordenatuta  zerrenda
zenbakituan  emandako  hurrenkera-
zenbakiaren arabera.

- 11.  Artikuluan,  organo  eskudunak  dirulaguntza  emateko  prozedura  instruitu  eta
ebazteari buruz:

Aurreko testua Testu berria
-  Organo  instruktorea:  Deialdian  egingo  da
izendapena.

-  Balorazio-batzordea:  Deialdian  zehaztuko
da batzordearen osaera. 

- Ebazpena: Alkateak edo Udaleko Gobernu
Batzordeak  egingo  du,  une  bakoitzean
Udalaren  antolaketan  administratiboan
indarrean  dauden  eskumenen  eta
eskuordetzen arabera.

-  Organo  instruktorea:  Deialdian  egingo  da
izendapena.

-  Balorazio-batzordea:  Deialdian  zehaztuko
da  batzordearen  osaera.  Batzordearen
osaeran emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua bermatuko da. 

- Ebazpena: Alkateak edo Udaleko Gobernu
Batzordeak  egingo  du,  une  bakoitzean
Udalaren  antolaketan  administratiboan
indarrean  dauden  eskumenen  eta
eskuordetzen arabera.

III. ARAUBIDE JURIDIKOA

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

Horiek horrela, Alkatetza honek

EBAZTEN DU

LEHENA.- Tolosako  udalerrian  eta  Apatta-errekan  kokatuta  dauden  eta  gehienez  50  langile
dituzten  enpresen  garapen  esperimentalei,  prototipoen  egintzari  eta  soluzio  edo  zerbitzu
berritzaileei  bultzada  ematen  dieten  proiektuak,  eta  halaber,  prototipo-soluzio  eta/edo  zerbitzu
horien  balioztapena  egiteko  ordenantza  espezifikoan  aipatutako  aldaketak  hasieraz  onartzea
Alkate Dekretu bidez,  Ordenantza Orokorraren aldaketarekin bat  etor dadin,  honako testuaren
arabera:
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2. artikuluan, Enpresa onuradunen baldintzen inguruan:

Aurreko testua: Testu berria:

Diru-laguntza  hauek  eskuratu  ahal  izango
dituzte Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren
13.2 artikuluan ezarritako debekuetan sartuta ez
dauden  pertsona  fisiko  edo  juridikoek  zein
ondasun-erkidegoek. 

Gainera,  honako  baldintza  hauek  bete  behar
dituzte:

A)  Lantokiren  bat  izatea  Tolosako  udal-
esparruan edo Apatta-Errekan.

B) Plantilan gehienez 50 langile izatea azken 6
hilabetetan.

C)  Berdintasunari  buruzko  martxoaren  22ko
3/2007  Legeak  aurreikusitako  diru-laguntzak
jasotzeko debekua duten egoeretako batean ez
egotea.

D) Enpresak, Jarduera Ekonomikoaren 
Zergaren (JEZ) erroldan alta emanda egotea. 
Laguntza  hauetatik  kanpo  gelditzen  dira
aholkularitza,  kontsultoretza  eta  giza
baliabideen arloko enpresak.

Dirulaguntza hauek eskuratu ahal izango dituzte
Dirulaguntzei  buruzko  Lege  Orokorraren  13.2
artikuluan  ezarritako  debekuetan  sartuta  ez
dauden  pertsona  fisiko  edo  juridikoek  zein
ondasun-erkidegoek. 

Gainera,  honako  baldintza  hauek  bete  behar
dituzte:

a Lantokiren  bat  izatea  Tolosako  udal-
esparruan edo Apatta-Errekan.

b Plantilan gehienez 50 langile izatea azken 6
hilabetetan.

c Berdintasunari  buruzko  martxoaren  22ko
3/2007 Legeak aurreikusitako diru-laguntzak
jasotzeko  debekua  duten  egoeretako
batean ez egotea.

d Enpresak,  Jarduera  Ekonomikoaren
Zergaren  (JEZ)  erroldan  alta  emanda
egotea.

e 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.

Honako hauek ezingo dute parte hartu edo
entitate  onuradunen  izaeratik  kanpo
geratuko dira: 

a 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.

b 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.

c 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.

d Ez  dira  diruz  lagunduko,  ezta  ere,
sexuagatiko edo diskriminazio anitzeko
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, xedapen hauekin
bat  etorrita:  Emakumeen  eta  Gizonen
berdintasunerako  eta  emakumeen
kontrako indarkeria matxistarik gabeko
bizitzarako  otsailaren  18ko  4/2005
Legearen 4, 3.1 eta 24.2 artikuluetakoa;
Dirulaguntzei  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.

Laguntza  hauetatik  kanpo  gelditzen  dira
aholkularitza  eta  giza  baliabideen  arloko
enpresak.

- 5. artikuluan, Proiektuak baloratzeko irizpide eta balioespena:
Aurreko testua: Testu berria:

A Proiektuaren  justifikazio-memoria,
10.artikuluan  agertzen  diren  atalak
sartuta dituela : 25 puntu

A Proiektuaren  justifikazio-memoria,
10.artikuluan  agertzen  diren  atalak
sartuta dituela: 25 puntu
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B Baloratuko da Proiektuak ze lotura duen
Euskadiko  Zientzia  eta  Teknologiako
Planarekin, eta zehazki, lehentasunezko
arlo eta teknologiekin:  15 puntu
  .* Biozientzia eta Osasuna-
   * Energia.
   * Fabrikazio aurreratua.
   * Elikadura.
   * Ekosistemak.
   * Giza Habitata

   * Industria kultural, sortzaile eta digitalak

C) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan,  produktu  berriak  sortuta  edo
merkatu berrietan sartuta: 10 puntu

D) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan  prozesuetan  eta  /  edo  bere
produktuen hobekuntzan: 10 Puntu

E) Proiektuaren alderdi berritzailea: 15 Puntu

F) Proiektuaren plangintza: 6 puntu

G)  Behar  diren  baliabideen  eta
proposatutako helburuen arteko koherentzia:
10 Puntu

H)  Proiektuak  genero  ikuspegia  kontuan
hartzea : 3 puntu

I)  Bai  Euskarari  edo  Bikain  ziurtagiria:  3
puntu

J) Plantilan aldi baterako kontratuak <%20 : 3
puntu

B Baloratuko da Proiektuak ze lotura duen
Euskadiko  Zientzia  eta  Teknologiako
Planarekin, eta zehazki, lehentasunezko
arlo eta teknologiekin:  15 puntu
  .* Biozientzia eta Osasuna-
   * Energia.
   * Fabrikazio aurreratua.
   * Elikadura.
   * Ekosistemak.
   * Giza Habitata

   * Industria kultural, sortzaile eta digitalak

C) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan,  produktu  berriak  sortuta  edo
merkatu berrietan sartuta: 10 puntu

D) Proiektuak eragiten du enpresaren lehia-
hobekuntzan  prozesuetan  eta  /  edo  bere
produktuen hobekuntzan: 10 Puntu

E) Proiektuaren alderdi berritzailea: 13 Puntu

F) Proiektuaren plangintza: 6 puntu

G)  Behar  diren  baliabideen  eta
proposatutako helburuen arteko koherentzia:
10 Puntu

H)  Proiektuak  genero  ikuspegia  kontuan
hartzea : 5 puntu

I)  Bai  Euskarari  edo  Bikain  ziurtagiria:  3
puntu

J) Plantilan aldi baterako kontratuak <%20 : 3
puntu

- 8. artikuluan, justifikatzeko kontu erraztuari buruz:
Aurreko testua Testu berria

3.  Laginaren  hautaketa  ausazkoa  dela
bermatzeko, honoko hautapen-prozedura honi
jarraituko zaio:

3.1.  Populazioa  osatzen  duten  elementuen
kopurua zehaztuko da,  eta kopuru horretatik
kanpo  utziko  dira  beren  kopurua  dela-eta
begiratuko direnak.

3.2.  Egiaztagiriei  zenbakia  jarriko  zaie
justifikatzeko  kontuan  pertsona  onuradunak
aurkeztu duen gastuen zerrenda sailkatutako
hurrenkeraren arabera.

3.  Laginaren  hautaketa  ausazkoa  dela
bermatzeko, honoko hautapen-prozedura honi
jarraituko zaio:

3.1.  Populazioa  osatzen  duten  elementuen
kopurua zehaztuko da,  eta  kopuru horretatik
kanpo  utziko  dira  beren  kopurua  dela-eta
begiratuko direnak.

3.2.  Egiaztagiriei  zenbakia  jarriko  zaie
justifikatzeko  kontuan  pertsona  onuradunak
aurkeztu duen gastuen zerrenda sailkatutako
hurrenkeraren arabera.
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3.3. Zehaztuko da zein den hautatu beharreko
lagina  osatuko  duten  egiaztagirien  kopurua,
dagokion  deialdian,  laguntza  emateko
erabakian  edo  hitzarmenean  ezarritakoaren
arabera.

3.4. Populazio osoa eratzen duten elementu-
kopurua  laginaren  elementuez  zatitzearen
emaitza aterako da, eta dezimalak borobilduko
dira hurbilen dagoen zenbaki osora.

3.5. Laginaren lehen elementua hautatuko da,
kalkulatutako zatiketaren emaitzaren arabera. 

3.6.  Laginaren  gainerako  elementuak
zehaztuko dira aplikaturik progresio aritmetiko
bat zeinaren arrazoia kalkulatutako emaitzaren
berdina den.

3.3. Zehaztuko da zein den hautatu beharreko
lagina  osatuko  duten  egiaztagirien  kopurua,
dagokion  deialdian,  laguntza  emateko
erabakian  edo  hitzarmenean  ezarritakoaren
arabera.

3.4. Populazio osoa eratzen duten elementu-
kopurua  laginaren  elementuez  zatitzearen
emaitza aterako da, eta dezimalak borobilduko
dira hurbilen dagoen zenbaki osora.

3.5. Laginaren lehen elementua hautatuko da,
kalkulatutako zatiketaren emaitzaren arabera. 

3.6.  Laginaren  gainerako  elementuak
zehaztuko dira aplikaturik progresio aritmetiko
bat zeinaren arrazoia kalkulatutako emaitzaren
berdina den.

4.  Gastu-frogagirien lagina  osatzen duten
gastuak  behar  bezala  justifikatzeko,
fakturak  eta  merkataritzako  trafiko
juridikorako  balioa  edo  eraginkortasun
administratiboa  duten  gainerako  agiriak
aurkeztu beharko dira eta horiek,  aurreko
b)  letran  aipatzen  den  zerrendan  sartuta
egon beharko dute.  Agiri  horiei  erantsiko
zaie  gastua  ordaindu  izanaren
dokumentazioa.

Jatorrizko  agiri  horiek  aurkeztuko  dira
hurrenez  hurren  ordenatuta  zerrenda
zenbakituan  emandako  hurrenkera-
zenbakiaren arabera.

- 11.  Artikuluan,  organo  eskudunak  dirulaguntza  emateko  prozedura  instruitu  eta
ebazteari buruz:

Aurreko testua Testu berria
-  Organo  instruktorea:  Deialdian  egingo  da
izendapena.

-  Balorazio-batzordea:  Deialdian  zehaztuko
da batzordearen osaera. 

- Ebazpena: Alkateak edo Udaleko Gobernu
Batzordeak  egingo  du,  une  bakoitzean
Udalaren  antolaketan  administratiboan
indarrean  dauden  eskumenen  eta
eskuordetzen arabera.

-  Organo  instruktorea:  Deialdian  egingo  da
izendapena.

-  Balorazio-batzordea:  Deialdian  zehaztuko
da  batzordearen  osaera.  Batzordearen
osaeran emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua bermatuko da. 

- Ebazpena: Alkateak edo Udaleko Gobernu
Batzordeak  egingo  du,  une  bakoitzean
Udalaren  antolaketan  administratiboan
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indarrean  dauden  eskumenen  eta
eskuordetzen arabera.

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.

Tolosako udalerrian, goiburuan adierazten den datan

ALKATEAK Nire aurrean,
 IDAZKARIAk

Olatz Peon Ormazabal  Begoña Garmendia Vazquez
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