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1. Lehiaketaren helburua 

Oinarri hauen helburua produktu edo zerbitzu ideiak hautatzeko lehiaketa arautu eta 
Donostiako hirian ingurune errealetan probatzeko baldintzak ezartzea da, Smart hiri 
bilakatzeko helburuan aurrera egin eta hiritargoaren bizi kalitatea hobetu bidean. 

2. Deialdiaren esparrua 

Deialdi hau Donostiako SmartKalea proiektuaren baitan kokatzen da, enpresei laguntzak 
emanez eta negozio aukera berriak sortuz hiriko berrikuntza teknologikoa sustatzera 
bideratua, hartarako hiria erakusleiho gisa erabiliz. 

SmartKalea proiektuaren helburu nagusia Donostia smart hiri gisa posizionatu dadin 
indartzea da, Smart proiektu pilotu baten inplementazioaren bitartez. 

Proiektuak elkarlan publiko-pribatu aktibo eta integraleko eredu bati erantzuna ematen 
dio, hiriko esparru geografiko batean elkarrekin bizi diren eragile desberdinak Smart ikuspegi 
batetik begiratzen dituena: hiritargoa, esparru geografikoko negozioak, enpresa 
teknologikoak eta Udaleko Sailak berak, hau dena Donostiako Sustapenaren eskutik eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak aldi berean finantzatuta. 

SmartKalea proiektuak jasangarritasuna, berrikuntza teknologikoa, energia efizientzia, 
hiritargoaren parte-hartzea, hiriaren garapen ekonomikoa eta gardentasuna dauzka 
premisa gisa, orain artean Donostiako Kale Nagusian aurrera eraman diren ekintzetan 
gauzatu den teknologia berritzailea erabiliz. 2016 urtetik aurrera, SmartKalea 
proiektuak esku-hartze eremuak Alde Zaharrera eta Altzako auzora hedatuko ditu, aldi 
berean Smart esparruko jardun berriak txertatuz. 

SmartKalea proiektuaren baitan burututako ekintzek berauetan parte hartu duten 
Donostiako saltoki eta etxebizitzetan energia eta ur kontsumoan aurrezte nabarmena 
ekarri du, eta baita kaleko azpiegitura batzuen kontsumoan ere, bi kasuetan neurketa 
eta optimizazioa oinarri hartuta. Ur eta energia kontsumoen monitorizazio integralaren 
bitartez, energia eta ekonomia aurrezte garrantzitsua lortzea ahalbidetzen duten ezagutzak 
sortzen dira. Bestetik, pertsonen zenbaketa eta tracking sistema da 



proiektuaren beste elementu estrategikoetako bat. Sistema hau interes bizikoa suertatzen da 
merkataritzarako, baliabideen analisi, planifikazio eta kudeaketarako erabilera handiko 
datuak eskaintzen dituelako, negozioen kudeaketa optimizatu bidean. Era berean, 
Integrazio Plataforma bat eratu da, aurrez aipaturiko sistemen denbora errealeko 
monitorizazio eta integrazioa aurrera eraman eta informazio hau ingurugiro datuekin, 
informazio meteorologikoko datuekin eta hiriko ekimenen inguruko datuekin gurutzatu dadin 
ahalbidetzeko, hiriko balio erantsiaren adierazleak lortuz era honetan. 

Ideien deialdi honen bitartez, Donostiak Smart hiri bilakatzeko bere helburuan aurrera 
egin nahi du, non metodo eta teknologia berriek garapen teknologiko jasangarri bat 
ahalbidetuko duten. Jasangarritasunaren garrantziak gailentasun handia irabazi du azken 
urteetan, bai ingurugiroaren esparruan eta baita esparru sozial eta ekonomikoetan ere, 
hirientzako erronka garrantzitsu bihurtuz. Donostia jakitun da erronka honen garrantziaz eta 
hargatik aurrerapen honetan lagundu nahi du enpresa desberdinek garatutako 
teknologia berritzaile eta jasangarrien bidez, eragin negatiboak gutxitzen lagundu eta 
baliabide berrien efizientzia optimizatzen lagunduko dutenak, hiritargoaren ongizate gorena 
lortzera bideratuak. 

3. Parte hartu ahal izateko baldintzak 

Lehiaketan parte hartu ahal izango dute pertsona fisiko edo juridikoek, publiko edo pribatuek, 
nazionalek edo atzerritarrek, eta baita aurreko izaerarik ez duten taldeek ere, araudi 
juridikoari jarraituz egoki osatu baldin badira. Ondare sozietateak kanpo geratuko dira, 
2014ko  urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauan definituak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Sozietateen gaineko Zergarena. 

Hautatua izan dadin ideiaren bat aurkeztuko duten pertsona fisiko edo juridikoek, gainera: 

- Osagai berritzailea eta hiriko etorkizuneko garapenean eragina izango duten ideiak 
aurkeztu beharko dituzte, hiriko egoera errealetan probatuak izan daitezkeen produktu edo 
zerbitzuak izango dituztenak. 

- Beren kasuan proiektuaren helburua den jardun edo prestazioa burutzeko exijitu 
daitezkeen enpresa gaikuntza edota gaikuntza profesionalak edukitzea. 

Adierazitakoari kalterik egin gabe, hurrengoak ezin izango dira onuradun izan: 
• Irabazi-asmorik gabeko Elkarte eta Fundazioak. 
• Sektore Publikoari %25 baino gehiagoan dagozkion erakunde mendeko edo parte-

hartuak, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren  bidez ontzat 
emandako Sektore Publikoko Kontratuen gaineko Legeko testu bateratuko 3. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, 



ezta irabazi-asmorik gabeko Elkarte eta Fundazioak, ez ondasunen sozietateak ezta 
Elkargo Profesionalak ere. 

Parte hartzen dutenek, gainera, Diru-laguntzen Lege Orokorreko (aurrerantzean DLLO) 13. 
artikuluan aurreikusten denarekin bete beharko dute, ondorio hauetarako aplikaziokoak 
adierazten direnak. 

Indarrean dauden xedapenek ezarritako Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharren 
betetzea egunean ez duten pertsona fisiko edo juridikoek aurkeztutako ideiak ezin izango 
dira aukeratuak izan. 

Donostiako Udaletxearekin edota Donostiako Sustapenarekin zorren bat duten pertsona 
fisiko edo juridikoek ere ezin izango dute parte hartu. 

Era berean, aurrez emandako laguntzen itzultze oso edo partziala burutzeke daukaten 
pertsona fisiko edo juridikoek ere ezin izango dute parte hartu, itzuli beharreko kopurua sartu 
izana ziurtatu ez badute. 

Diru-laguntzak jasotzeko aukeraren galera ebazpen tinko bidez zigortu zaien pertsona fisiko 
edo juridikoek aurkeztutako ideiak ezin izango dira hautatuak izan, ezta hartarako ezgaituak 
izan diren debeku legalen baten mende dauden pertsonek aurkeztuak ere, otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen, Gizon eta Emakumezkoen Berdintasunarena, azken seigarren 
xedapenean jasotzen den sexu arrazoiengatik egindako bazterketak burutu izanagatik 
zigortuak izan direnak barne. 

4. Eskaera eta aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Eskabideak aurkezteko epea 21 egun naturalekoa izango da, Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean (GAO) oinarri hauek argitaratu eta hurrengo egunetik abiatuta. 

Proiektuen ideiak mezu elektroniko bidez igorriko dira fomentoss@donostia.eus helbidera, 
hurrengo dokumentazioa atxikiz: 

a) Inprimaki edo eskaera orria eta zinpeko deklarazioa (1. Eranskinean dagoena). 

b) Proiektuaren Memoria Deskribatzailea, non izaera berritzailea justifikatu eta 
jasangarr i tasun hobekuntzak, ef iz ientzia energet ikoko hobekuntzak eta 
hiritargoarentzako hobekuntzak zehaztuko diren, hurrengo atalak txertatuz: 
1. Enpresaren aurkezpena (gehienez orrialde 1) 
2. Proiektuaren deskribapena 
3. Proiektuaren garapenak dakartzan onurak (bai maila kuantitatiboan eta baita 

kualitatiboan) 
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4. Balio proposamena: Proiektuaren intereseko elementuak. 
Memoria modu argi eta errazean idatzi beharko da, ulertzea erraztuz eta proiektuaren 
ulermena oztopatuko duten teknizismoak ekidinez, eta Oinarri hauetako 5. artikuluan 
zehazten diren irizpideei lotutako aspektuei zuzeneko erreferentzia egin beharko dio, 
proposamenak baloratuak izan daitezen.  Gehienez 10 orrialde izan ditzan gomendatzen 
da. 

c) Memoriari atxiki beharko zaio, bere kasuan, proiektuaren inplementazioa eta hedapena 
aurrera eramateko beharrizanen eta zehaztapenen eta bereziki beharrizan teknikoen 
(indar harguneak, konektagarritasuna, obra zibila eta abar) inguruko ikerketa bat. 

d) Halaber, proiektuaren azalpenerako osagarria gerta daitekeen dokumentazioa erantsi 
ahal izango zaio memoriari: aurkezpenak, bideoak, argazkiak, planoak (muntaia 
sistemak, produktua eta abar), txostenak eta abar, edota proposamenaren balorazioan 
lagun dezakeen beste edozein dokumentu. 

Parte-hartze proposamena aurkezten duen pertsona fisiko edo juridikoak egindako 
ardurazko deklarazio guztien egiazkotasunaren gaineko ardura hartzen du, eta baita 
aurkezten den gainontzeko dokumentazioaren gainekoa ere bai.  

Enpresa bakoitzak gehienez bi proiektu ideia aurkeztu ahal izango 

ditu.  

5.   Tramitazioa eta Ebazpena 

Oinarriekin bat datozen proiektu guztiak 100 puntuko balorazioaren arabera ebaluatuko dira. 

Aurkeztutako eskabideak Donostiako Sustapenak izendaturiko Batzorde batek aztertuko ditu, 
Donostiako Sustapeneko langileek osatua eta, aurkeztutako proiektuaren ezaugarrien 
arabera, eragiten dien udal sailetako teknikoek osatua. Balorazio irizpideak hurrengoak 
izango dira: 

1. Hiriaren garapenari ekarriko dion onura. 30

1.1 Onura ekonomikoak: gastu publikoa murriztea, lanpostuen sorrera, turismo eta 
merkataritza alorretako diru-sarreren gehitzea, saltoki eta biztanleentzat aurrezte 

ekonomikoa eta abar.

10

1.2. Onura sozialak: hiriko arazoei irtenbideak, hiritargoaren ongizateari ekarpena, 

aukera berdintasuna, elbarritasunen bat duten pertsonentzako erraztasunak, kolektibo 
kalteberentzako laguntzak eta abar.

10

1.3. Ingurugiroarentzako onurak: biodibertsitatearen babesa, kutsaduraren murrizketa, 10



70 puntu baino gehiagoko balorazioa lortu duten proiektuak bigarren fase batera pasako 
dira eta fase honetan Donostiako Sustapenak batzarretara dei ditzake, edota, egoki iritziz 
gero, dokumentazio osagarria eskatu ahal izango die. Batzar hauek burutu ostean, irizpide 
berdinetan oinarritutako bigarren balorazio bat burutuko da eta hauetatik puntuazio 
gehien lortzen duten proiektuak aukeratuko dira, gehienez lau proiektu izango direlarik 
hautatuak. 

Behin betiko hautaketa baino lehen, Hautaketa Batzordeak berak burutuko du aukeratutako  
proiektuek erabili beharreko teknologien analisia eta hauen bideragarritasunaren inguruko 
ebaluazioa (teknikoa, lokalizazioari lotutako legedia eta araudiari dagokiona eta abar). 
Hautaketa Batzordea izango da, baita, indarrean dauden edozein motatako araudien 
betetzea edo ez betetzea eta inplementatu beharreko proiektuei eragiten diena ebaluatuko 
duena. Hau guztia kontuan hartuta, Donostiako Sustapenak erabakiko du azkenik 
aukeratutako proiektuen bideragarritasuna eta martxan jartzea, arrazoi hauengatik ideia 
baztertu ahal izango duelarik. 

Batzorde honek 45 egun naturaleko gehienezko epea izango du, ideia irabazleen 
hautaketarako harrera epea ixten denetik abiatuta. 

Hautaketa batzordeak eta Donostiako Sustapenak ideia aukeratuen inguruan hartutako 
erabakia apelaezina izango da. 

klima aldaketa eta abar.

2. Proiektuaren maila berritzailea: Proiektua berria eta originala da hiriarentzako: 
hiriari eransten dion berrikuntza gradua nabarmena da.

10

3. Beharrizanen asebetetze maila. Proiektuak Donostiako beharrizan erreal bati 
erantzuten dio: hiriko problematika erreal bati ematen dion erantzun gradua, 
erantzun berri eta hobetu bat aurkeztuz.

10

4. Proiektuaren maila teknologikoa: 40

4.1. Inplementazioaren erraztasuna: proiektua martxan jartzeko zailtasun gradua, bereziki 
teknologiari dagokionean.

20

4.2. Planteatu diren berrikuntza teknologikoak egingarriak dira eta aurkezten duten 
heldutasun maila nahikoa da berehala inplementatuak izan daitezen.

10

4.3. Teknologiaren bilakaera: aurrerapen teknologikoen etorkizuneko aukerak eta 
proiektuaren transformazioa.

10

5. Ebaluazio taldeak proiektuaren baitan nabarmendu nahi dituen aspektuak. 10

PROIEKTUAREN PUNTUAZIO OSOA 100



Parte-hartzaile guztiek banakako komunikazio bat jasoko dute beren proiektuen inguruan 
eta azken erabakiaren berri ere emango zaie. 

Hautaturiko parte-hartzaileek 20 egun naturaleko epea izango dute notifikazioa egiten 
denetik, hurrengo administrazio dokumentazio gehigarria aurkezteko: 
a) Eskatzailearen NAN, pertsona fisikoa baldin bada. 
b) Pertsona juridikoa baldin bada, eskatzailearen IFK eta, bere kasuan, ordezkari legalaren 

NAN. 
c) Pertsona juridikoa baldin bada, eraketaren eskritura edo dokumentuak, Estatutuak edo 

fundazio akta, non jarduna arautzen duten arauak agertuko diren, behar bezala 
inskribatuak, bere kasuan, dagokion Erregistro Publikoan, pertsona juridiko motaren 
arabera.  Izaera juridiko propiorik ez duten Sozietate Zibilen kasuan, Foru Ogasunak 
zigilaturiko kontratu pribatua erantsi beharko da. 

d) Zerga-betebeharren betetzea egunean izatearen egiaztagiria. 
e) Gizarte Segurantzako betebeharren betetzea egunean izatearen egiaztagiria. 
f) Gipuzkoako Foru Aldundiak (edo dagokion erakunderen batek) emandako jarduera 

ekonomiko-historikoen dokumentu eguneratua. 
g) Kontratuaren helburu den jardunari lotutako Jarduera Ekonomikoko Altaren kopia. 
h) Erantzukizun Zibileko Aseguruaren kopia, gutxieneko edukiari eta gutxieneko kapital 

aseguruari buruzko informazioarekin, ezinbestekoa izango delarik produktu edo 
zerbitzuarekin bat datoren Erantzukizun Zibileko Asegurua izatea. 

Dokumentazio guztia berrikusi ondoren zuzena ez dela edo erabatekoa ez dela frogatuz 
gero, 10 egun baliodunetan akatsa zuzendu edota derrigorrezko dokumentuak gehitzeko 
eskatuko da, eta, hala ez eginez gero, hautaketatik kanpora geratuko direla adieraziko zaie. 

6. Proiektuen inplementaziorako baldintzak 

Hautatutako proiektuen inplementazioari dagokionez, deialdian aukeratutako enpresek 
eskainitako produktu edo zerbitzua Donostiako Sustapenarekin adostu beharko da, 
produktu edo zerbitzua hirian instalatua egongo den epea barne. 

Produktu edo zerbitzuaren kostu propioak enpresaren gain egongo dira eta 
Donostiako Sustapenak inongo kasutan ez die enpresa parte-hartzaileei inongo 
ordainketa ekonomikorik egingo. Enpresak bide publikoan instalatutako 
ekipamenduaren 



garraio, muntaia, desmuntaia eta mantentze lanen ardura ere izango du. 

Bere aldetik, Donostiako Sustapenak proiektua bide publikoan inplementatzeko baimena 
erraztuko du, inplementazio horrek eska ditzakeen baimenei kalterik egin gabe. 
Gainera, Donostiako Sustapenak, beharrezko den kasuetan, enpresa lagunduko du 
proiektuak inplementatzeko baimenak lortu ahal izateko, beti ere baimen hauen kostuak 
enpresaren gain joango direlarik, sustatzaile egoera mantenduz. 

Proiektuen inplementazioak beren instalazio, funtzionamendu edo desinstalaziorako neurri 
edo lan osagarriak eskatuz gero (obra zibilekoak adibidez), hauen kostuak proiektuaren 
ardura duen enpresarengan egongo dira. Donostiako Sustapenak beretzat gordetzen du 
aurkezturiko proposamenetan estimatu ez diren kostu hauek eta inplementatu beharreko 
proiektuaz haratago udalaren interesekoak izan daitezkeen kostuak bere gain hartzeko 
arduraren eskubidea. 

Bide publikoan egotearen ondorioz produktuak jasan ditzakeen ekintza bandaliko edo 
hondatzeak hautatutako enpresak konpondu beharko ditu, berau erreparatzeko 
beharrezko diren konponketak eginez, Donostiako Sustapenak ez duelarik inongo 
ardurarik izango kasu hauetan. 

Produktu edo zerbitzua hirian instalatua egoteko epea bukatzerakoan, berau 
desinstalatu egin beharko da.  Hala ere, epe hau bukatu baino lehen Donostiako 
Sustapenak produktu edo zerbitzuarekin jarraitzearen aukera eta komenentzia publikoa 
baloratuko ditu, eta hala estimatuz gero, berorren kontrataziorako beharrezko diren 
tramiteak burutuko ditu. 

Kasu honetan, Donostiako Sustapenak eta proiektua aurkeztu zuen pertsona fisiko edo 
juridikoak instalazio prozesua luzatzea hitzartu ahal izango dute, Sustapenak inolako 
derrigortasun ekonomikorik izan gabe, kontratazioari dagokion prozeduraren 
bukaerara arte, eta pertsona fisiko edo juridikoa instalatutako produktu edo 
zerbitzuarekin aurkeztu ahal izango da prozedurara. 

7. Proiektuen segimendu, informazio, monitorizazio eta publizitatea 

Donostiako Sustapenak proiektuen hedapenaren segimendua burutuko du aldizkako 
kontrol baten bitartez, proiektuak egoki garatzen ari direla frogatu ahal izateko. Donostiako 
Sustapenak beretzat gordeko du proiektu pilotuak arrazoi justifikatuengatik gelditu 
edo baliogabetzeko eskubidea. 

Aukeratutako enpresek ebaluazio txosten bat egin beharko dute eta berau Donostiako 
Sustapenari igorri proba epea bukatu baino hilabete lehenago,  



proiektuak hirian eta gizartean izan duen eragina aztertuz, proiektuak ekarri dituen onurak 
baloratuz eta lortu diren ondorio nabarmenak jasoz. 

Enpresak beren ekipamendu edo zerbitzuen bitartez jasotako datu eta informazioak 
ematera derrigortuak egongo dira, jaso nahi diren datuen monitorizaziorako 
informazioaren ustiapena sustatuz era honetan. Enpresak hiriko plataforma monitorizatu 
batera denbora errealeko datu automatikoen bidalketa erraztu beharko du. 

Donostiako Sustapenak hautatutako proiektuen dibulgaziorako ekintzak burutuko ditu 
komunikabideetan eta SmartKalea proiektuko aurkezpenak ere burutuko ditu. Gainera, 
hautaturiko proiektuak Donostiako Sustapeneko webgunean argitaratuko dira, beren 
ikusgarritasuna handituz eta enpresentzako negozio potentzialetarako aukera berriak 
irekiz.


