
ALKATEAREN DEKRETUA

OLATZ PEON ORMAZABAL Tolosako Alkate-lehendakariak emana

IKUSIRIK

Departamentua: Kultura, Festak eta Gazteria

Arloa: Kultura eta Festak

Espedientea: 2023IORD0007

Gaia: Tolosako  kultur  ekimenerako subentzioak  banatzeko ordenantza
espezifikoa.

3. 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,  Tolosako  udalbatzak  2017.  Urteko  apirilaren  28an  onartu  zuen  kultur
ekimenetarako subentzioak banatzeko ordenantza espezifikoa

4. 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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 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  ekimenerako  subentzioak
banatzeko ordenantza espezifikoari: 

Oinarri orokorrean 3. artikuluan, Onuradunaren betekizunen inguruan:

Aurreko testua 7. Artikuluan Testu berria:
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Onuradunek bete beharreko baldintza oro-
korrak honako hauek dira:

1. Egunean  izatea  Gizarte  Seguran-
tzarekiko, Ogasunarekiko eta Tolo-
sako  Udalarekiko  zerga-betebeha-
rretan.

2. Sexuaren ziozko bereizkeria  egite-
agatik  edo  emakumeen  eta  gizo-
nen  berdintasunaren  arloko  arau-
dia ez betetzeagatik zigor adminis-
tratibo edo penalik ez izatea dago-
kion zehapenean ezarritako aldian.
Ezta sexuagatik edo 3.1 artikuluan
jasotako askotariko diskriminazio-
faktoreengatik diskriminatzailea den
jarduera, programa edo zerbi- tzurik
garatzea ere, 1/2022, mar- txoaren
3koa,  Emakumeen  eta  Gi- zonen
Berdintasunerako  Legearen
bigarren aldaketa  egitekoa eta Gi-
zonen  Berdintasunerako  martxoa-
ren 30eko 3/2007 Lege Organikoa-
ren arabera sexuaren ziozko be-
reizkeria  egiteagatik  gertatutakoak
barne.

3. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 13.  artikuluaren  2.  eta  3.
paragrafoetan aurreikusitako gai-
nerako egoeretan, dirulaguntzen
onuradun izateko baldintzei dagoki-
enez.

.

Onuradunek  bete beharreko baldintza oro-
korrak honako hauek dira:

1. Egunean  izatea  Gizarte  Seguran-
tzarekiko, Ogasunarekiko eta Tolo-
sako  Udalarekiko  zerga-betebeha-
rretan.

2. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 13.  artikuluaren  2.  eta  3.
paragrafoetan aurreikusitako gai-
nerako egoeretan, dirulaguntzen
onuradun izateko baldintzei dagoki-
enez.

3. Ezingo dute parte hartu:
a. Xedeak edo helburuak, ki-

deak onartzeko edo sar-
tzeko  sistema,  funtziona-
mendua, ibilbidea, jar-
duna,  antolamendua  edo
estatutuak direla-eta,
emakumeen eta gizonen
berdintasun-printzipioa
urratzen duten pertsona
fisikoak edo juridikoak.

b. Administrazio-, lan- edo
zigor-bidez irmoki zeha-
tuak  izan  diren  pertsona
fisikoak eta juridikoak,
sexu-arrazoiak direla eta
berdintasunaren eta dis-
kriminaziorik ezaren es-
kubidea urratu izanagatik.

c. Emakumeen  eta  Gizonen
Berdintasunerako 4/2005
Legea, otsailaren 18koa,
Emakumeen  eta  Gizonen
berdintasunerako eta
emakumeen kontrako in-

darkeria matxistarik ga-
beko bizitzarako ezarritako
betekizunak betetzen ez
dituzten entitateak edo
enpresak.

d. Ez dira  diruz  lagunduko,
ezta ere, sexuagatiko edo
diskriminazio anitzeko
fak- toreengatiko
bereizkeria eragiten duten

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus              3 
www.tolosa.eus  

E
S
K
U
0
e
d
c
9
2
4
9
-
6
a
8
b
-
4
f
5
7
-
a
6
c
6
-
0
b
1
b
f
0
9
6
4
4
7
a

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


jarduerak, emakume  edo
emakume- taldeenak,
baldin eta dis- kriminazio
egoerak eragin ditzaketen
beste faktore batzuk
badaude, hala nola:
arraza, kolorea, jatorri
etni- koa, hizkuntza,
erlijioa, po- litikari edo
bestelako gaiei buruzko
iritziak,  gutxiengo
nazional  bateko  kide  iza-
tea, ondarea, jaioterria,
desgaitasuna, adina,
sexu- orientazioa, genero-
identi- tatea, genero
adierazpena, migrazio-
prozesua,  errefu- xiatu-
estatusa, kultura, landa-
jatorria,  gizarte-baz-
terketako egoera,  seropo-
sitibotasun-egoera, gu-
raso bakarreko familia, fa-
milia-konfigurazioa edo
beste edozein baldintza
edo inguruabar pertsonal,
sozial edo administrati-
boa.
Debekua ezartzen da,  xe-
dapen hauekin bat eto-
rrita:  Emakumeen eta  Gi-
zonen berdintasunerako
eta  emakumeen  kontrako
indarkeria  matxistarik  ga-
beko bizitzarako otsaila-
ren 18ko 4/2005 Legearen
4, 3.1 eta 24.2 artikulueta-
koa; Dirulaguntzei bu-
ruzko  38/2003  Lege  Oro-
korraren 13.3 artikulukoa;
1/1997 Legegintzako De-
kretuaren 50.5 artikulua,
eta Elkartzeko Eskubidea

Arautzeko martxoaren
22ko 1/2002 Lege Organi-
koaren 4. artikulua.
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- Oinarri orokorrean 9. artikuluan, Onuradunaren betebeharrak eta eskubideei
buruz:

Aurreko testua: 2. artikuluan Testu berria:
Diru-laguntza  horiek  Tolosako irabazi-
asmorik  gabeko  kultura elkarteek,
pertsonek edo gi- zarte-arloko elkarteek
eskatu ahal  izango dituzte,  legearen ara-
bera eratuak eta dagozkien erre- gistroetan
inskribatuak,  behar  den IFZ  dutenak  eta
beren  jarduera batik  bat  Tolosako
udalerrian gara- tzen dutenak.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte nortasun juridi- korik  gabeko
elkarteek,  nahiz  per- tsona  fisiko  edo
juridikoak izan, nahiz publiko edo pribatuak
izan, jarduera zehatzak egiten badi- tuzte.
Nolanahi  ere,  elkartearen edo  ekintza
zehatz  horren  ordez- kari  edo  ahaldun
bakar bat izen- datu beharko da, onuradun
gisa elkarteari dagozkion betebeharrak

Diru-laguntza horiek Tolosako ira- bazi-
asmorik  gabeko  kultura  el- karteek,
pertsonek edo gizarte- arloko elkarteek
eskatu  ahal izango  dituzte,  legearen
arabera eratuak eta dagozkien erregistroe-
tan  inskribatuak,  behar  den  IFZ dutenak
eta  beren  jarduera  batik bat  Tolosako
udalerrian garatzen dutenak.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal izango
dituzte nortasun juridi- korik  gabeko
elkarteek,  nahiz  per- tsona  fisiko  edo
juridikoak  izan, nahiz  publiko  edo
pribatuak  izan, jarduera  zehatzak  egiten
badi- tuzte. Nolanahi ere, elkartearen edo
ekintza  zehatz  horren  ordez- kari  edo
ahaldun bakar bat izen- datu beharko da,
onuradun gisa
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betetzeko ahalorde askietsia izango dena.
Kasu horietan guztie- tan, nahikoa izango
da eskatzai- leen erdiek edota eskatzaileak
(bakarra  denean)  kultura  pro- grama
eskaintzea eta Tolosan erroldatuta

elkarteari  dagozkion  betebeharrak
betetzeko ahalorde askietsia izango dena.
Kasu horietan guztie- tan, nahikoa izango
da  eskatzai- leen  erdiek  edota
eskatzaileak (bakarra denean) kultura pro-
grama eskaintzea eta Tolosan erroldatuta

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

1. 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.

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

3. 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.

4.-  Ez  dira  diruz  lagunduko,  ezta ere,
sexuagatiko edo
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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; Dirula- guntzei
buruzko 38/2003 Lege Oro- korraren 13.3
artikulukoa;  1/1997 Legegintzako
Dekretuaren  50.5  ar- tikulua, eta
Elkartzeko Eskubidea
Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002 Lege
Organikoaren 4. artikulua. »
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Aurreko testua 3. artikuluan Testu berria

Diru-laguntzak emateko prozedura 
Tolosako Udaleko Ordenantza 
Orokorrean ezarritakoa izango da.

Diru-laguntzak  emateko  prozedura
Tolosako Udaleko Ordenantza
Orokorrean ezarritakoa izango da

- Instrukzioa:
Dirulaguntza  horiek  emateko  prozedura-
ren instrukzioa Kultura, Festak eta Gazte-
ria zerbitzuari dagokio

- Balorazioa:
Ardura duen Sailak baloratu beharko ditu
eskabideak,  dagokion  txosten  teknikoa-
ren bitartez. Txostenean jasotako balora-
zioa eta emakida-proposamena dagokion
Batzorde  Informatiboari  aurkeztuko  zaio,
bere oniritzia emateko.  Batzordeen osa-
eran emakumeen eta gizonen presen-
tzia orekatua bermatuko da.

…

5. III. ARAUBIDE JURIDIKOA

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

Hori guztia kontuan hartuta, Alkatetza honek

EBAZTEN DU

LEHENA.- Kultur  ekimenetarako  subentzioen  banaketa  arautzen  duen  ordenantza
espezifikoan  aipatutako aldaketak hasieraz onartzea Alkate Dekretu bidez, Ordenantza
Orokorraren aldaketarekin bat etor dadin, honako testuaren arabera:

Oinarri orokorrean 3. artikuluan, Onuradunaren betekizunen inguruan:
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Aurreko testua 7. artikuluan Testu berria:

Onuradunek bete beharreko baldintza oro-
korrak honako hauek dira:

1. Egunean  izatea  Gizarte  Seguran-
tzarekiko, Ogasunarekiko eta Tolo-
sako  Udalarekiko  zerga-betebeha-
rretan.

2. Sexuaren ziozko bereizkeria  egite-
agatik  edo  emakumeen  eta  gizo-
nen  berdintasunaren  arloko  arau-
dia ez betetzeagatik zigor adminis-
tratibo edo penalik ez izatea dago-
kion zehapenean ezarritako aldian.
Ezta sexuagatik edo 3.1 artikuluan
jasotako askotariko diskriminazio-
faktoreengatik diskriminatzailea den
jarduera, programa edo zerbi- tzurik
garatzea ere, 1/2022, mar- txoaren
3koa,  Emakumeen  eta  Gi- zonen
Berdintasunerako  Legearen
bigarren aldaketa  egitekoa eta Gi-
zonen  Berdintasunerako  martxoa-
ren 30eko 3/2007 Lege Organikoa-
ren arabera sexuaren ziozko be-
reizkeria  egiteagatik  gertatutakoak
barne.

3. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 13.  artikuluaren  2.  eta  3.
paragrafoetan aurreikusitako gai-
nerako egoeretan, dirulaguntzen
onuradun izateko baldintzei dagoki-
enez.

Onuradunek  bete beharreko baldintza oro-
korrak honako hauek dira:

1. Egunean  izatea  Gizarte  Seguran-
tzarekiko, Ogasunarekiko eta Tolo-
sako  Udalarekiko  zerga-betebeha-
rretan.

2. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 13.  artikuluaren  2.  eta  3.
paragrafoetan aurreikusitako gai-
nerako egoeretan, dirulaguntzen
onuradun izateko baldintzei dagoki-
enez.

3. Xedeak edo helburuak, kideak
onartzeko edo sartzeko sistema,
funtzionamendua,  ibilbidea,  jar-
duna, antolamendua edo estatu-
tuak  direla-eta,  emakumeen  eta
gizonen berdintasun-printzipioa
urratzen duten pertsona fisikoak
edo juridikoak.

4. Administrazio-, lan- edo zigor-bi-
dez irmoki zehatuak  izan diren
pertsona fisikoak  eta  juridikoak,
sexu-arrazoiak direla eta berdin-
tasunaren eta diskriminaziorik
ezaren eskubidea urratu izana-
gatik.

5. Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako  4/2005  Legea,  otsai-
laren 18koa, Emakumeen eta Gi-
zonen berdintasunerako eta
emakumeen  kontrako  indarkeria
matxistarik gabeko bizitzarako
ezarritako  betekizunak  betetzen
ez dituzten entitateak edo enpre-
sak.

6. Ez dira diruz lagunduko, ezta ere,
sexuagatiko edo diskriminazio
anitzeko  faktoreengatiko  bereiz-
keria eragiten duten jarduerak,

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus              9 
www.tolosa.eus  

E
S
K
U
0
e
d
c
9
2
4
9
-
6
a
8
b
-
4
f
5
7
-
a
6
c
6
-
0
b
1
b
f
0
9
6
4
4
7
a

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


emakume  edo  emakume-taldee-
nak, baldin eta diskriminazio
ego- erak eragin ditzaketen beste
fak- tore  batzuk  badaude,  hala
nola: arraza, kolorea, jatorri
etnikoa, hizkuntza,  erlijioa,
politikari  edo bestelako  gaiei
buruzko  iritziak, gutxiengo
nazional  bateko  kide izatea,
ondarea, jaioterria, desgai-
tasuna,  adina,  sexu-orientazioa,
genero-identitatea,  genero  adie-
razpena, migrazio-prozesua, erre-
fuxiatu-estatusa,  kultura,  landa-
jatorria, gizarte-bazterketako ego-
era, seropositibotasun-egoera,
guraso bakarreko familia,
familia- konfigurazioa edo beste
edozein baldintza edo inguruabar
pertso- nal, sozial edo
administratiboa.
Debekua ezartzen da, xedapen
hauekin bat etorrita: Emaku-
meen eta Gizonen berdintasune-
rako eta emakumeen kontrako
indarkeria matxistarik gabeko bi-
zitzarako  otsailaren  18ko  4/2005
Legearen 4, 3.1 eta 24.2 artikulu-
etakoa; 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 Or-
ganikoaren 4. artikulua.

- Oinarri orokorrean 9. artikuluan, Onuradunaren betebeharrak eta eskubideei
buruz:

Aurreko testua 2. artikuluan Testu berria:

Diru-laguntza horiek Tolosako ira- bazi-
asmorik gabeko kultura el-
karteek, pertsonek edo gizarte- arloko
elkarteek eskatu ahal

Diru-laguntza horiek Tolosako ira- bazi-
asmorik gabeko kultura el-
karteek, pertsonek edo gizarte- arloko
elkarteek eskatu ahal

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

E
S
K
U
0
e
d
c
9
2
4
9
-
6
a
8
b
-
4
f
5
7
-
a
6
c
6
-
0
b
1
b
f
0
9
6
4
4
7
a

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


izango dituzte, legearen arabera eratuak 
eta dagozkien erregistroe- tan 
inskribatuak, behar den IFZ dutenak eta 
beren jarduera batik bat Tolosako 
udalerrian garatzen dutenak.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal 
izango dituzte nortasun juridi- korik 
gabeko elkarteek, nahiz per- tsona fisiko 
edo juridikoak izan, nahiz publiko edo 
pribatuak izan, jarduera zehatzak egiten 
badi- tuzte. Nolanahi ere, elkartearen edo 
ekintza zehatz horren ordez- kari edo 
ahaldun bakar bat izen- datu beharko da, 
onuradun gisa elkarteari dagozkion 
betebeharrak betetzeko ahalorde 
askietsia izango dena. Kasu horietan 
guztie- tan, nahikoa izango da eskatzai- 
leen erdiek edota eskatzaileak (bakarra 
denean) kultura pro- grama eskaintzea 
eta Tolosan erroldatuta

izango dituzte, legearen arabera eratuak 
eta dagozkien erregistroe- tan 
inskribatuak, behar den IFZ dutenak eta 
beren jarduera batik bat Tolosako 
udalerrian garatzen dutenak.

Halaber, diru-laguntzak eskatu ahal 
izango dituzte nortasun juridi- korik 
gabeko elkarteek, nahiz per- tsona fisiko 
edo juridikoak izan, nahiz publiko edo 
pribatuak izan, jarduera zehatzak egiten 
badi- tuzte. Nolanahi ere, elkartearen edo 
ekintza zehatz horren ordez- kari edo 
ahaldun bakar bat izen- datu beharko da, 
onuradun gisa elkarteari dagozkion 
betebeharrak betetzeko ahalorde 
askietsia izango dena. Kasu horietan 
guztie- tan, nahikoa izango da eskatzai- 
leen erdiek edota eskatzaileak (bakarra 
denean) kultura pro- grama eskaintzea 
eta Tolosan erroldatuta

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

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

3. 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.

4.-  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
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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; Dirula- guntzei
buruzko 38/2003 Lege Oro- korraren 13.3
artikulukoa;  1/1997 Legegintzako
Dekretuaren  50.5  ar- tikulua,  eta
Elkartzeko  Eskubidea Arautzeko
martxoaren 22ko 1/2002 Lege
Organikoaren 4. artikulua. »

- I.  eranskineko  eta  II.  eranskineko  8.  artikuluetan,  dirulaguntza  emateko
prozedura bideratu, baloratu eta ebazteko eskumena duten organoei buruz

Aurreko testua 3. artikuluan Testu berria

Diru-laguntzak emateko prozedura 
Tolosako Udaleko Ordenantza 
Orokorrean ezarritakoa izango da.

Diru-laguntzak  emateko  prozedura
Tolosako Udaleko Ordenantza
Orokorrean ezarritakoa izango da

- Instrukzioa:
Dirulaguntza  horiek  emateko  prozedura-
ren instrukzioa Kultura, Festak eta Gazte-
ria zerbitzuari dagokio

- Balorazioa:
Ardura duen Sailak baloratu beharko ditu
eskabideak,  dagokion  txosten  teknikoa-
ren bitartez. Txostenean jasotako balora-
zioa eta emakida-proposamena dagokion
Batzorde Informatiboari aurkeztuko zaio,
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bere oniritzia emateko.  Batzordeen osa-
eran emakumeen eta gizonen presen-
tzia orekatua bermatuko da.

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.

ALKATEAK Nire aurrean, 
IDAZKARIAK

Olatz Peon Ormazabal Begoña Garmendia Vazquez
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