
ALKATEAREN  DEKRETUA
                                                 

   Olatz Peon Ormazabal Tolosako Udaleko alkate-lehendakariak emana.

                                                            IKUSIRIK

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,  Tolosako  Udalak,  2017ko  apirilaren  25eko  udal  batzarraren  erabakiz
dirulaguntzen ordenantza orokorrarekin batera, kirol zerbitzuko ordenantza espezifikoa
eta bere eranskinak onartu ziren.  2018ko maiatzaren 29an egindako Osoko Bilkuran,
Kiroletako  Ordenantza  arautzaile  eta  eranskinetan  egindako  aldaketak,  arauzko
jendeaurreko informazio epe barruan inolako erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko
onartutzat  eman ziren.  2021eko azaroaren  25an, Ordenantzaren, 1. eta 2. eranskinen
testu berriak behin betiko onartu ziren. 
                                                                  
II. EGINDAKO ALDAKETEN INGURUAN

Tolosako Udalaren eta bere Entitate Publikoen dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean
edukiaren egokitzapen eta moldaketa beharra dakarte, besteak beste, honako legeek:
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 Enpresa Sortu eta Hazteari buruzko irailaren 28ko 18/2022 Legea

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duen mart-
xoaren 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  Kiroletako  ordenantza
espezifikoari: 
                         

Ordenantzaren 3. artikuluan, Onuradunaren betekizunen inguruan:

Aurreko testua: Testu berria:

1. Oinarri  hauetan  aipatzen  diren  diru-
laguntzak  ondoko  hauek  eskatu  ahal
izango dituzte: Tolosan egoitza nagusia
duten  ikastetxek  (edo  ikastetxeekin
lotura  duten  nortasun  juridikoko
elkarteek, horrela  dagokion kasuetan),
hauei  loturiko  elkarteek,   kirol  arloko
klubek,  entitateek  eta  elkarteek,
indarrean  dagoen  legearen  arabera
eratuak  daudenak,  eta  dagozkien
erregistroetan  izena  emana  dutenak.
Hala dagokionean, pertsona fisikoek ere
eskatu  ahal  izango  dituzte,
dirulaguntzaren  helburu  diren
jardueretako  edo  programetako  bat
antolatzeko asmoa badute.

2. Jarduera abian jartzeko baimen zehatza
lortzeko  jarritako  baldintzak  ez
betetzeagatik behin betiko erabaki bidez
zigortutako entitateek ezingo dute lortu
Udalaren  dirulaguntzarik.  Bestalde,
ezingo  dute  dirulaguntzarik  lortu,  ezta
ere,  dirua  itzultzeko  tramitazioaren
ondorioz  diru-laguntzak  lortzeko
eskubidea  galdu  duten  entitateek.
Lehenengo  kasuan  ezingo  dute
dirulaguntzarik  urtebetean  lortu,  eta
bigarrenean, ostera, erabakian zehazten
den epea amaitu arte. 

1. Oinarri  hauetan  aipatzen  diren  diru-
laguntzak  ondoko  hauek eskatu  ahal
izango  dituzte:  Tolosan  egoitza
nagusia  duten  ikastetxek  (edo
ikastetxeekin  lotura  duten  nortasun
juridikoko elkarteek, horrela  dagokion
kasuetan),  hauei  loturiko  elkarteek,
kirol  arloko  klubek,  entitateek  eta
elkarteek, indarrean dagoen legearen
arabera  eratuak  daudenak,  eta
dagozkien erregistroetan izena emana
dutenak. Hala dagokionean, pertsona
fisikoek ere eskatu ahal izango dituzte,
dirulaguntzaren  helburu  diren
jardueretako  edo  programetako  bat
antolatzeko asmoa badute.

2. Jarduera  abian  jartzeko  baimen
zehatza lortzeko jarritako baldintzak ez
betetzeagatik  behin  betiko  erabaki
bidez zigortutako entitateek ezingo dute
lortu  Udalaren  dirulaguntzarik.
Bestalde,  ezingo  dute  dirulaguntzarik
lortu,  ezta  ere,  dirua  itzultzeko
tramitazioaren  ondorioz  diru-laguntzak
lortzeko  eskubidea  galdu  duten
entitateek.  Lehenengo  kasuan  ezingo
dute  dirulaguntzarik  urtebetean  lortu,
eta  bigarrenean,  ostera,  erabakian
zehazten den epea amaitu arte. 

3. Pertsona  edo  entitate  onuradunaren
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…. izaeratik kanpo geratuko dira: 
a) Xedeak  edo  helburuak,  kideak

onartzeko  edo  sartzeko  sistema,
funtzionamendua,  ibilbidea,  jardu-
na,  antolamendua  edo  estatutuak
direla-eta, emakumeen eta gizonen
berdintasun-printzipioa  urratzen
duten  pertsona  fisikoak  edo  juri-
dikoak.

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

c) Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako  4/2005  Legea,  otsailaren
18koa,  Emakumeen  eta  Gizonen
berdintasunerako  eta  emakumeen
kontrako indarkeria matxistarik ga-
beko bizitzarako ezarritako betekizu-
nak betetzen ez dituzten entitateak
edo enpresak.

d) Ez dira  diruz  lagunduko,  ezta  ere,
sexuagatiko edo diskriminazio ani-
tzeko faktoreengatiko  bereizkeria
eragiten duten jarduerak, emakume
edo emakume-taldeenak, baldin eta
diskriminazio  egoerak  eragin  di-
tzaketen  beste  faktore  batzuk
badaude, hala nola: arraza, kolorea,
jatorri  etnikoa,  hizkuntza,  erlijioa,
politikari edo bestelako gaiei buru-
zko  iritziak,  gutxiengo  nazional
bateko kide izatea, ondarea, jaiote-
rria,  desgaitasuna,  adina,  sexu-
orientazioa,  genero-identitatea,  ge-
nero  adierazpena,  migrazio-proze-
sua,  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 ots-
ailaren 18ko 4/2005 Legearen 4, 3.1
eta 24.2 artikuluetakoa; Dirulagunt-
zei buruzko 38/2003 Lege Orokorra-
ren  13.3  artikulukoa;  1/1997
Legegintzako  Dekretuaren  50.5
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artikulua, eta Elkartzeko Eskubidea
Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002
Lege Organikoaren 4. artikulua.

- Ordenantzaren 4. artikuluan, Onuradunaren betebeharrak eta eskubideei bu-
ruz:

               Aurreko testua:                Testu berria:
10.  Jarduera  egin  bitartean  euskararen
erabilera bermatu eta lehenetsiko  da,  bai
ahozko bai idatzizko komunikazioan

11.Diruz   lagundutako  edozein
jardueraren antolatzaileak  ondoko hauek
egin beharko ditu:
 a) Idatziz,  ahoz edo marrazki bidez
eginiko  iragarki  guztietan  Udalaren
laguntzaren  berri  ematea,  haren
logotipoa jarriz.

 b) Dokumentazio, iragarki, irudi edota
material guztietan hizkuntzaren erabilera
ez  sexista  egiteaz  gain,  emakumeen
irudi  diskriminatzaileak  erabiltzen
dituztenak  edota  estereotipo  sexistak
agertzen  direnak  ekidingo  dituzte.
Horrela,  emakume  eta  gizonezkoen
presentzia  orekatua,  aniztasuna  eta
erantzukidetasuna islatzen duten irudiak
erabiliko  dituzte,  aldi  berean,  genero
identitate  aniztasuna  eta  rolen
aniztasuna ere islatuko direlarik. 

 c) Jarduera  aurkezteko
prentsaurrekoa  zein  egunetan,  zein
ordutan  eta  zein  lekutan  izango  den
idatziz  jakinaraztea,  eta  prentsaurreko
horretan parte hartzeko gonbita egitea. 

 d) Gertakizuna  zein  ordutegitan
egingo  duten  jakinaraztea  eta
beharrezko  akreditazioak  edo  hara
joateko  gonbidapenak  bidaltzea,
Trofeoak zein ordutan banatuko dituzten
ere jakinarazi beharko da.

Desagertzen da.

10.Diruz   lagundutako  edozein
jardueraren antolatzaileak  ondoko hauek
egin beharko ditu:

a) Idatziz,  ahoz edo marrazki bidez
eginiko iragarki guztietan Udalaren
laguntzaren  berri  ematea,  haren
logotipoa jarriz.

b) Dokumentazio, iragarki, irudi edota
material  guztietan  hizkuntzaren
erabilera ez sexista egiteaz gain,
emakumeen  irudi
diskriminatzaileak  erabiltzen
dituztenak  edota  estereotipo
sexistak agertzen direnak ekidingo
dituzte.  Horrela,  emakume  eta
gizonezkoen presentzia  orekatua,
aniztasuna eta  erantzukidetasuna
islatzen  duten  irudiak  erabiliko
dituzte,  aldi  berean,  genero
identitate  aniztasuna  eta  rolen
aniztasuna ere islatuko direlarik. 

c) Jarduera  aurkezteko
prentsaurrekoa  zein  egunetan,
zein  ordutan  eta  zein  lekutan
izango  den  idatziz  jakinaraztea,
eta  prentsaurreko  horretan  parte
hartzeko gonbita egitea. 

d) Gertakizuna  zein  ordutegitan
egingo  duten  jakinaraztea  eta
beharrezko  akreditazioak  edo
hara  joateko  gonbidapenak
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 e) Ez  da  inongo  kirol  jardueretan
onartuko  emakumeak   sari  banatzaile
moduan erakustea edo/eta erabiltzea.

 f) Dirulaguntzen  onuradunak  diruz
lagunduko  den  edozein  programaren,
jardueraren,  inbertsioren  edo  jardunen
izaera  publikoari  buruzko  publizitatea
egin  beharko  du  bai  euskaraz  edota
euskaraz  eta  gaztelaniaz,  azken  kasu
honetan, euskara lehenetsiz.

bidaltzea,  Trofeoak  zein  ordutan
banatuko  dituzten  ere  jakinarazi
beharko da.

e) Ez  da  inongo  kirol  jardueretan
onartuko  emakumeak   sari
banatzaile  moduan  erakustea
edo/eta erabiltzea.

f) Euskara  eta  hizkuntza-paisaia:
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.
                                                  …

     

- Ordenantzaren (7. Artikulua)  dirulaguntza emateko prozedura bideratu, balo-
ratu eta ebazteko eskumena duten organoei buruz

Aurreko testua Testu berria

7- Balorazioa 

Eskaerak Kirol saileko teknikariak aztertu
eta  ebaluatuko  ditu.   Beharrezkotzat
jotzen  dutena  egingo  dute  lehenengo,
eskatzaileari  txostena  osatzeko
beharrezkotzat  jotzen  dituzten  datu,
dokumentu eta azalpen guztiak eskatzea
barne.  Ondoren  dagokion  organoari
helaraziko  dio  diru  laguntzen
proposamena.

7- Tramitazioa eta balorazioa

Ardura  duen  Sailak  baloratu  beharko
ditu  eskabideak,  dagokion  txosten
teknikoaren  bitartez.  Txostenean
jasotako  balorazioa  eta  emakida-
proposamena  dagokion  Batzorde
Informatiboari  aurkeztuko  zaio,  bere
oniritzia emateko. Batzordeen osaeran
emakumeen  eta  gizonen  presentzia
orekatua bermatuko da. 
               …
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- 1.2. eta 3. eranskinetan (oinarri arautzaileak) 6. Artikulua,   Dirulaguntzak
ebaluatzea eta kuantifikatzea.

Aurreko testua Testu berria

- Dirulaguntzak  ebaluatzea  eta
kuantifikatzea

-  Dirulaguntzak  ebaluatzea  eta
kuantifikatzea

 (1. eranskina)
Emakumeen  eta  Gizonen
Berdintasunerako  martxoaren  3ko
1/2022 Legea betez (21 bis artikulua),
dirulaguntza  lerro  honetan  banatu
beharreko  guztizko  kopurutik,  eta
adierazleak  barematu  aurretik,  %  5
gordeko  da  bi  irizpide  betetzen
dituzten  erakunde  eskatzaileentzat,
adierazle  bakoitzean  ezarritakoaz
haratago.  Bi  irizpide  hauek  erabiliko
dira:  zuzendaritza-taldeak  gutxienez
emakume  bat  izatea,  eta  lizentzia
guztien  %  25,  gutxienez,
emakumezkoak  izatea.
Adierazitako  irizpideak  betetzen
dituzten eskatzaileen artean egingo da
banaketa.  Bi  irizpide  horiek  ez
betetzeak  ez  du  esan  nahi
dirulaguntza  jasotzeko  eskubidea
galduko  denik,  eta  gainerako
adierazleei ere ez die eragingo. 

(2.eranskina)
Berdintasunerako  martxoaren  3ko
1/2022 Legea betez (21 bis artikulua),
dirulaguntza  lerro  honetan  banatu
beharreko  guztizko  kopurutik,  eta
adierazleak  barematu  aurretik,  %  5
gordeko da bi irizpide betetzen dituzten
erakunde  eskatzaileentzat,  adierazle
bakoitzean  ezarritakoaz  haratago.  Bi
irizpide  hauek  erabiliko  dira:
koordinatzailea  emakumea  izatea  eta
jolas hezi  eta multikirolako taldeen %
40a  neskena  edota  mistoak  izatea.
Irizpideak  betezen  dituen  eskatzaile
bakoitzak jaso ahal izango du deialdian
zehaztu  den  kopurua.  
Adierazitako  bi  irizpideak  betetzen
dituzten eskatzaileen artean egingo da
banaketa. Kopurua deialdian xedatuko
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da. 

Bi irizpide horiek ez betetzeak ez du
esan  nahi  dirulaguntza  jasotzeko
eskubidea  galduko  denik,  eta
gainerako  adierazleei  ere  ez  die
eragingo. 

(3. eranskina)

Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako martxoaren 3ko 1/2022 Legea
betez  (21  bis  artikulua),  dirulaguntza
lerro honetan banatu beharreko guzti-
zko  kopurutik,  eta  adierazleak  ba-
rematu aurretik, % 5 gordeko da bi iriz-
pide betetzen dituzten erakunde eskat-
zaileentzat,  adierazle  bakoitzean
ezarritakoaz  haratago.  Bi  irizpide
hauek  erabiliko  dira:  zuzendaritza-
taldeak gutxienez ⅓ bat emakume bat
izatea, eta jardueraren partehartzaileen
%  25,  gutxienez,  emakumezkoak
izatea.

Adierazitako  irizpideak  betetzen  di-
tuzten  eskatzaileen  artean  egingo  da
banaketa.  Bi  irizpide  horiek  ez  betet-
zeak ez du esan nahi dirulaguntza jaso-
tzeko eskubidea galduko denik, eta gai-
nerako adierazleei ere ez die eragingo.

 

- 1.2. eta 3 eranskinetan (oinarri arautzaileak) Justifikatzeko kontua 

Aurreko testua Testu berria

 -Justifikazio kontua
60.000  euroz  azpiko  dirulaguntzen
kasuan,  justifikatzeko kontu sinplifikatua
erabiliko da eta nahikoa izango da gastu-
frogagirien  lagin  bat  egiaztatzea.  Lagin

- Justifikazio kontua
60.000  euroz  azpiko  dirulaguntzen
kasuan, justifikatzeko kontu sinplifikatua
erabiliko da eta nahikoa izango da gastu-
frogagirien  lagin  bat  egiaztatzea.  Lagin
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hori  Dirulaguntzen  Ordenantza
Orokorrean  adierazten  den  formula
aplikatuz lortuko da.

 

hori  Dirulaguntzen  Ordenantza
Orokorrean  adierazten  den  formula
aplikatuz lortuko da.

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,
Ordenantza Orokorrean “Justifikatzeko
kontu erraztua” artikuluan 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.

II. 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.- Kiroletako ordenantza espezifikoa eta bere eranskinetan aipatutako aldaketak
hasieraz onartzea Alkate Dekretu bidez, Ordenantza Orokorraren aldaketarekin bat etor
dadin, honako testuaren arabera:

Ordenantzaren 3. artikuluan, Onuradunaren betekizunen inguruan:

Aurreko testua: Testu berria:

3. Oinarri  hauetan  aipatzen  diren  diru-
laguntzak  ondoko  hauek  eskatu  ahal
izango dituzte: Tolosan egoitza nagusia
duten  ikastetxek  (edo  ikastetxeekin
lotura  duten  nortasun  juridikoko
elkarteek, horrela  dagokion kasuetan),
hauei  loturiko  elkarteek,   kirol  arloko
klubek,  entitateek  eta  elkarteek,
indarrean  dagoen  legearen  arabera

4. Oinarri  hauetan  aipatzen  diren  diru-
laguntzak  ondoko  hauek eskatu  ahal
izango  dituzte:  Tolosan  egoitza
nagusia  duten  ikastetxek  (edo
ikastetxeekin  lotura  duten  nortasun
juridikoko elkarteek, horrela  dagokion
kasuetan),  hauei  loturiko  elkarteek,
kirol  arloko  klubek,  entitateek  eta
elkarteek, indarrean dagoen legearen
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eratuak  daudenak,  eta  dagozkien
erregistroetan  izena  emana  dutenak.
Hala dagokionean, pertsona fisikoek ere
eskatu  ahal  izango  dituzte,
dirulaguntzaren  helburu  diren
jardueretako  edo  programetako  bat
antolatzeko asmoa badute.

4. Jarduera abian jartzeko baimen zehatza
lortzeko  jarritako  baldintzak  ez
betetzeagatik behin betiko erabaki bidez
zigortutako entitateek ezingo dute lortu
Udalaren  dirulaguntzarik.  Bestalde,
ezingo  dute  dirulaguntzarik  lortu,  ezta
ere,  dirua  itzultzeko  tramitazioaren
ondorioz  diru-laguntzak  lortzeko
eskubidea  galdu  duten  entitateek.
Lehenengo  kasuan  ezingo  dute
dirulaguntzarik  urtebetean  lortu,  eta
bigarrenean, ostera, erabakian zehazten
den epea amaitu arte. 
….

arabera  eratuak  daudenak,  eta
dagozkien erregistroetan izena emana
dutenak. Hala dagokionean, pertsona
fisikoek ere eskatu ahal izango dituzte,
dirulaguntzaren  helburu  diren
jardueretako  edo  programetako  bat
antolatzeko asmoa badute.

5. Jarduera  abian  jartzeko  baimen
zehatza lortzeko jarritako baldintzak ez
betetzeagatik  behin  betiko  erabaki
bidez zigortutako entitateek ezingo dute
lortu  Udalaren  dirulaguntzarik.
Bestalde,  ezingo  dute  dirulaguntzarik
lortu,  ezta  ere,  dirua  itzultzeko
tramitazioaren  ondorioz  diru-laguntzak
lortzeko  eskubidea  galdu  duten
entitateek.  Lehenengo  kasuan  ezingo
dute  dirulaguntzarik  urtebetean  lortu,
eta  bigarrenean,  ostera,  erabakian
zehazten den epea amaitu arte. 

6. Pertsona  edo  entitate  onuradunaren
izaeratik kanpo geratuko dira: 
e) Xedeak  edo  helburuak,  kideak

onartzeko  edo  sartzeko  sistema,
funtzionamendua,  ibilbidea,  jardu-
na,  antolamendua  edo  estatutuak
direla-eta, emakumeen eta gizonen
berdintasun-printzipioa  urratzen
duten  pertsona  fisikoak  edo  juri-
dikoak.

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

g) Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako  4/2005  Legea,  otsailaren
18koa,  Emakumeen  eta  Gizonen
berdintasunerako  eta  emakumeen
kontrako indarkeria matxistarik ga-
beko bizitzarako ezarritako betekizu-
nak betetzen ez dituzten entitateak
edo enpresak.

h) Ez dira  diruz  lagunduko,  ezta  ere,
sexuagatiko edo diskriminazio ani-
tzeko faktoreengatiko  bereizkeria
eragiten duten jarduerak, emakume
edo emakume-taldeenak, baldin eta
diskriminazio  egoerak  eragin  di-
tzaketen  beste  faktore  batzuk
badaude, hala nola: arraza, kolorea,
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jatorri  etnikoa,  hizkuntza,  erlijioa,
politikari edo bestelako gaiei buru-
zko  iritziak,  gutxiengo  nazional
bateko kide izatea, ondarea, jaiote-
rria,  desgaitasuna,  adina,  sexu-
orientazioa,  genero-identitatea,  ge-
nero  adierazpena,  migrazio-proze-
sua,  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 ots-
ailaren 18ko 4/2005 Legearen 4, 3.1
eta 24.2 artikuluetakoa; Dirulagunt-
zei buruzko 38/2003 Lege Orokorra-
ren  13.3  artikulukoa;  1/1997
Legegintzako  Dekretuaren  50.5
artikulua, eta Elkartzeko Eskubidea
Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002
Lege Organikoaren 4. artikulua.

- Ordenantzaren 4. artikuluan, Onuradunaren betebeharrak eta eskubideei bu-
ruz:

               Aurreko testua:                Testu berria:
10.  Jarduera  egin  bitartean  euskararen
erabilera bermatu eta lehenetsiko  da,  bai
ahozko bai idatzizko komunikazioan

11.Diruz   lagundutako  edozein
jardueraren antolatzaileak  ondoko hauek
egin beharko ditu:
 g) Idatziz,  ahoz edo marrazki bidez
eginiko  iragarki  guztietan  Udalaren
laguntzaren  berri  ematea,  haren
logotipoa jarriz.

 h) Dokumentazio, iragarki, irudi edota
material guztietan hizkuntzaren erabilera
ez  sexista  egiteaz  gain,  emakumeen
irudi  diskriminatzaileak  erabiltzen
dituztenak  edota  estereotipo  sexistak

Desagertzen da.

10.Diruz   lagundutako  edozein
jardueraren antolatzaileak  ondoko hauek
egin beharko ditu:

g) Idatziz,  ahoz edo marrazki bidez
eginiko iragarki guztietan Udalaren
laguntzaren  berri  ematea,  haren
logotipoa jarriz.

h) Dokumentazio, iragarki, irudi edota
material  guztietan  hizkuntzaren
erabilera ez sexista egiteaz gain,
emakumeen  irudi
diskriminatzaileak  erabiltzen
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agertzen  direnak  ekidingo  dituzte.
Horrela,  emakume  eta  gizonezkoen
presentzia  orekatua,  aniztasuna  eta
erantzukidetasuna islatzen duten irudiak
erabiliko  dituzte,  aldi  berean,  genero
identitate  aniztasuna  eta  rolen
aniztasuna ere islatuko direlarik. 

 i) Jarduera  aurkezteko
prentsaurrekoa  zein  egunetan,  zein
ordutan  eta  zein  lekutan  izango  den
idatziz  jakinaraztea,  eta  prentsaurreko
horretan parte hartzeko gonbita egitea. 

 j) Gertakizuna  zein  ordutegitan
egingo  duten  jakinaraztea  eta
beharrezko  akreditazioak  edo  hara
joateko  gonbidapenak  bidaltzea,
Trofeoak zein ordutan banatuko dituzten
ere jakinarazi beharko da.

 k) Ez  da  inongo  kirol  jardueretan
onartuko  emakumeak   sari  banatzaile
moduan erakustea edo/eta erabiltzea.

 l) Dirulaguntzen  onuradunak  diruz
lagunduko  den  edozein  programaren,
jardueraren,  inbertsioren  edo  jardunen
izaera  publikoari  buruzko  publizitatea
egin  beharko  du  bai  euskaraz  edota
euskaraz  eta  gaztelaniaz,  azken  kasu
honetan, euskara lehenetsiz

dituztenak  edota  estereotipo
sexistak agertzen direnak ekidingo
dituzte.  Horrela,  emakume  eta
gizonezkoen presentzia  orekatua,
aniztasuna eta  erantzukidetasuna
islatzen  duten  irudiak  erabiliko
dituzte,  aldi  berean,  genero
identitate  aniztasuna  eta  rolen
aniztasuna ere islatuko direlarik. 

i) Jarduera  aurkezteko
prentsaurrekoa  zein  egunetan,
zein  ordutan  eta  zein  lekutan
izango  den  idatziz  jakinaraztea,
eta  prentsaurreko  horretan  parte
hartzeko gonbita egitea. 

j) Gertakizuna  zein  ordutegitan
egingo  duten  jakinaraztea  eta
beharrezko  akreditazioak  edo
hara  joateko  gonbidapenak
bidaltzea,  Trofeoak  zein  ordutan
banatuko  dituzten  ere  jakinarazi
beharko da.

k) Ez  da  inongo  kirol  jardueretan
onartuko  emakumeak   sari
banatzaile  moduan  erakustea
edo/eta erabiltzea.

l) Euskara  eta  hizkuntza-paisaia:
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.
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                                                  …
     

- Ordenantzaren (7. Artikulua)  dirulaguntza emateko prozedura bideratu, balo-
ratu eta ebazteko eskumena duten organoei buruz

Aurreko testua Testu berria

7- Balorazioa 

Eskaerak Kirol saileko teknikariak aztertu
eta  ebaluatuko  ditu.   Beharrezkotzat
jotzen  dutena  egingo  dute  lehenengo,
eskatzaileari  txostena  osatzeko
beharrezkotzat  jotzen  dituzten  datu,
dokumentu eta azalpen guztiak eskatzea
barne.  Ondoren  dagokion  organoari
helaraziko  dio  diru  laguntzen
proposamena.

7- Tramitazioa eta balorazioa

Ardura  duen  Sailak  baloratu  beharko
ditu  eskabideak,  dagokion  txosten
teknikoaren  bitartez.  Txostenean
jasotako  balorazioa  eta  emakida-
proposamena  dagokion  Batzorde
Informatiboari  aurkeztuko  zaio,  bere
oniritzia emateko. Batzordeen osaeran
emakumeen  eta  gizonen  presentzia
orekatua bermatuko da. 
               …

- 1.2. eta 3. eranskinetan (oinarri arautzaileak) 6. Artikulua,   Dirulaguntzak
ebaluatzea eta kuantifikatzea.

Aurreko testua Testu berria

- Dirulaguntzak  ebaluatzea  eta
kuantifikatzea

-  Dirulaguntzak  ebaluatzea  eta
kuantifikatzea

 (1. eranskina)
Emakumeen  eta  Gizonen
Berdintasunerako  martxoaren  3ko
1/2022 Legea betez (21 bis artikulua),
dirulaguntza  lerro  honetan  banatu
beharreko  guztizko  kopurutik,  eta
adierazleak  barematu  aurretik,  %  5
gordeko  da  bi  irizpide  betetzen
dituzten  erakunde  eskatzaileentzat,
adierazle  bakoitzean  ezarritakoaz
haratago.  Bi  irizpide  hauek  erabiliko
dira:  zuzendaritza-taldeak  gutxienez
emakume  bat  izatea,  eta  lizentzia
guztien  %  25,  gutxienez,
emakumezkoak  izatea.
Adierazitako  irizpideak  betetzen
dituzten eskatzaileen artean egingo da
banaketa.  Bi  irizpide  horiek  ez
betetzeak  ez  du  esan  nahi
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dirulaguntza  jasotzeko  eskubidea
galduko  denik,  eta  gainerako
adierazleei ere ez die eragingo. 

(2.eranskina)
Berdintasunerako  martxoaren  3ko
1/2022 Legea betez (21 bis artikulua),
dirulaguntza  lerro  honetan  banatu
beharreko  guztizko  kopurutik,  eta
adierazleak  barematu  aurretik,  %  5
gordeko da bi irizpide betetzen dituzten
erakunde  eskatzaileentzat,  adierazle
bakoitzean  ezarritakoaz  haratago.  Bi
irizpide  hauek  erabiliko  dira:
koordinatzailea  emakumea  izatea  eta
jolas hezi  eta multikirolako taldeen %
40a  neskena  edota  mistoak  izatea.
Irizpideak  betezen  dituen  eskatzaile
bakoitzak jaso ahal izango du deialdian
zehaztu  den  kopurua.  
Adierazitako  bi  irizpideak  betetzen
dituzten eskatzaileen artean egingo da
banaketa. Kopurua deialdian xedatuko
da. 

Bi irizpide horiek ez betetzeak ez du
esan  nahi  dirulaguntza  jasotzeko
eskubidea  galduko  denik,  eta
gainerako  adierazleei  ere  ez  die
eragingo. 

(3. eranskina)

Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako martxoaren 3ko 1/2022 Legea
betez  (21  bis  artikulua),  dirulaguntza
lerro honetan banatu beharreko guzti-
zko  kopurutik,  eta  adierazleak  ba-
rematu aurretik, % 5 gordeko da bi iriz-
pide betetzen dituzten erakunde eskat-
zaileentzat,  adierazle  bakoitzean
ezarritakoaz  haratago.  Bi  irizpide
hauek  erabiliko  dira:  zuzendaritza-
taldeak gutxienez ⅓ bat emakume bat
izatea, eta jardueraren partehartzaileen
%  25,  gutxienez,  emakumezkoak
izatea.
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Adierazitako  irizpideak  betetzen  di-
tuzten  eskatzaileen  artean  egingo  da
banaketa.  Bi  irizpide  horiek  ez  betet-
zeak ez du esan nahi dirulaguntza jaso-
tzeko eskubidea galduko denik, eta gai-
nerako adierazleei ere ez die eragingo.

 

- 1.2. eta 3 eranskinetan (oinarri arautzaileak) Justifikatzeko kontua 

Aurreko testua Testu berria

 -Justifikazio kontua
60.000  euroz  azpiko  dirulaguntzen
kasuan,  justifikatzeko kontu sinplifikatua
erabiliko da eta nahikoa izango da gastu-
frogagirien  lagin  bat  egiaztatzea.  Lagin
hori  Dirulaguntzen  Ordenantza
Orokorrean  adierazten  den  formula
aplikatuz lortuko da.

 

- Justifikazio kontua
60.000  euroz  azpiko  dirulaguntzen
kasuan, justifikatzeko kontu sinplifikatua
erabiliko da eta nahikoa izango da gastu-
frogagirien  lagin  bat  egiaztatzea.  Lagin
hori  Dirulaguntzen  Ordenantza
Orokorrean  adierazten  den  formula
aplikatuz lortuko da.

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,
Ordenantza Orokorrean “Justifikatzeko
kontu erraztua” artikuluan 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.
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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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