
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEIEN DEIALDIA  

 
CITYLAB 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

“SMARTKALEA CITYLAB DONOSTIA” IDEIEN DEIALDIRAKO 
OINARRIAK  

 
1. Lehiaketaren xedea  

 
Oinarri hauen xedea produktu edo zerbitzuen ideiak aukeratzeko lehiaketa arautzea eta 
Donostia hiriko ingurune errealetan testatzeko baldintzak ezartzea da, era horretan Donostia 
Smart hiri bihurtzeko helburuan aurrera eginez, eta herritarren bizi-kalitatea hobetuz. 
 
2. Deialdiaren esparrua  

 
Donostiako SmartKalea proiektuaren barruan sartzen da Deialdi hau; proiektu hori, 
enpresei lagunduta eta negozio-aukera berriak sortu ta, hiriko berrikuntza teknologikoa 
bultzatzera bideratuta dago, horretarako hiria erak usleiho modura erabilita.  

 
SmartKalea proiektuaren helburu nagusia da Donostia hiriak Smart hiri gisa duen 
posizionamendua indartzea , Smart ezarpen-proiektu pilotu baten bitartez. 
 
SmartKalea proiektuak arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza-eredu aktibo eta 
integral bati erantzuten dio; eredu horrek hiriaren eremu geografiko batean Smart ikuspegi 
batetik elkarrekin bizi diren eragileak bateratzen ditu: herritarrak, eremu geografikoko 
negozioak, enpresa teknologikoak eta Udaleko Sailak, hori guztia Donostiako Sustapenaren 
eskutik. 
 
SmartKalearen premisa jasangarritasuna, berrikuntza teknologikoa, energia -
eraginkortasuna, herritarren parte-hartzea, hiriare n garapen ekonomikoa eta 
gardentasuna sustatzea da, teknologia berritzailea erabiliz. SmartKalea proiektua kale 
Nagusian hasi zen ezartzen, Donostiako Alde Zaharreko oinezkoen kale ezagunean.  
Ezarpen pilotu haren emaitza onei esker, aurrera egin da proiektuarekin, eta hiriaren beste 
eremu batzuetan ere ezarri da; 2016an, Alde Zahar osoan eta Altza Pasealekuan egin dira 
jarduketak. 2018an zehar, Amarako Antso Jakitunaren kalearen er e jardutea 
aurreikusten da, bai eta SmartKalea proiektua Altza  auzo osora hedatzea ere, Alde 
Zaharrean lanean jarraitzeaz gain. 
  
SmartKalea proiektuaren barruan egin diren jarduketek ekarri dute horietan parte hartu duten 
Donostiako komertzioetan, ostalaritza-establezimend uetan eta etxebizitzetan  energia- 
eta ur-kontsumoa murriztea, baita kaleko azpiegitur a batzuen kontsumoak ere, kasu 
bietan neurketetan eta optimizazioan oinarrituta.  Energia- eta ur-kontsumoen 
monitorizazio integralaren bitartez, energia eta dirua aurreztea lortzeko jardutea aukera 
ematen duen ezagupenak barneratzen dira. Bestalde, pertsonak zenbatzeko eta tracking 
sistema da proiektuaren beste elementu estrategikoetako bat. Sistema hori oso interesgarria 
da merkataritzarako, planifikatzeko eta kudeatzeko datu oso erabilgarriak ematen baititu, era 
horretan negozioen kudeaketa optimizatu ahal izateko. Aldi berean, Bateratze-plataforma 
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bat sortu da aurrez aipatutako sistemak denbora errealean monitorizatzeko eta bateratzeko, 
eta informazio hori informazio meteorologikoarekin eta hiriko gertaerekin gurutzatzeko; era 
horretan, hirirako balio erantsiko adierazleak lortzen dira. 
 
2016an egin zen Ideien Deialdiaren lehenengo edizioa, proiektuan ideia berriak sartzeko 
helburuz, hiria Smart erreferente bilakatzeko bidean aurrera jarraitzeko eta, gainera, hiria 
living lab gisa erabiliz, enpresek beren smart soluzioak testa tu ahal izan zitzaten . 
 
Jasangarritasunak gero eta garrantzi handiagoa du ingurumenaren esparruan zein esparru 
sozialean eta ekonomikoan, eta benetako erronka bilakatu da hirientzat. Donostiak ondo 
ezagutzen du erronka hori eta, horregatik, aurrerapen horretan lagundu nahi du, inpaktu 
negatiboak murrizten eta baliabide berrien eraginkortasuna optimizatzen lagunduko duten 
enpresa ezberdinek garatutako teknologia berritzail e eta jasangarri berrien bitartez , 
herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea maximizatzeko helburuz. 
 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasun eta Lurral de Antolamendu 
departamentuarekin batera finantzatzen da proiektua . 
 
3. Parte hartzeko betekizunak  

 

Pertsona fisikoek edo juridikoek, nazionalek edo atzerrikoek, bai eta aurrekoen nortasunik ez 
duten eta ordenamendu juridikoaren arabera behar bezala eratutako taldeek parte hartu ahal 
izango dute lehiaketan. Baztertuta geratzen dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 14. artikuluak 
definitzen dituen ondare-sozietateak.  
 
Oinarri hauetan zehaztuko dira lehiaketan parte hartu ahal izateko beharrezko betekizunak 
eta betekizun horiek egiaztatzeko modua; nolanahi ere, ondore horretarako berariaz 
aplikagarritzat deklaratzen den Diru-laguntzen Lege Orokorraren (aurrerantzean DLLO) 13. 
artikuluan aurreikusitakoa bete beharko da. 
 
Ezin izango dute parte hartu lehiaketan indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-
betebeharrak eta/edo Gizarte Segurantzarekikoak beteta ez dituzten pertsona fisiko edo 
juridikoek. 
 
Ezin izango dute lehiaketan parte hartu diru-laguntzak eta/edo laguntzak eskuratzeko aukera 
kentzen dien ebazpen irmo bidez zehatutako edo horretarako gaitasunik gabe uzten dituzten 
legezko debekua dutenei, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen seigarren azken xedapenean xedatutakoaren arabera sexu arrazoiagatiko 
bazterkeriagatik zehatutako pertsonak barne. 
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Ezin izango dute lehiaketan parte hartu Donostiako Udalarekin eta/edo Donostiako 
Sustapena sozietatearekin zorrak dituzten pertsona fisiko edo juridikoei. 
 
Halaber, ezin izango dute lehiaketan parte hartu aurrez emandako laguntzak –osorik edo zati 
bat– itzultzeke dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, itzuli beharreko kopurua ordaindu 
izana egiaztatzen ez badute. 
 
Gainera, ondorengo eskakizunak bete beharko dituzte izangaiek, lehiaketan parte hartu ahal 
izateko: 
 
- Pertsona fisikoen kasuan, irabaziak jasoz garatutako jarduera ekonomikoren bat egin 

beharko dute. 
 
- Osagai berritzailea eta hiriaren etorkizuneko garapenean inpaktua duten ideiak aurkeztea, 

hirian egoera errealetan testa daitezkeen produktuak edo zerbitzuak jasotzen dituztenak. 
 
- Proiektuaren xede den jarduerarako edo prestaziorako galdagarria den gaitasun 

profesionala edo enpresa-gaitasuna izatea, hala badagokio. 
 
 
 
4. Eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa  

 
Eskabideak aurkezteko epea 21 egun naturalekoa izango da, oinarri hauek Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 
 
Proiektu-ideiak fomentoss@donostia.eus helbide elektronikora bidali behar dira, ondoren 
adierazten den dokumentazioarekin batera:  
 
a) Eskabide-inprimakia edo –orria eta zinpeko deklarazioa (1. Eranskinean dago) 
b) Pertsona fisikoa bada, eskatzailearen NAN agiriaren kopia. 
c) Pertsona juridikoa bada, eskatzailearen IFZ agiriaren kopia eta, hala badagokio, 

eskatzailearen legezko ordezkariaren NAN agiria. 
d) Pertsona juridikoa bada, eratzeko eskritura edo agiriak, Estatutuak edo Eraketa Akta; 

agiri horietan jarduera arautzen dituzten arauak jaso behar dira, eta behar bezala 
inskribatuta egon behar dira, hala badagokio, dagokion Erregistro Publikoan, pertsona 
juridiko motaren arabera. Nortasun juridiko propiorik gabeko Sozietate Zibilen kasuan, 
Foru Ogasunak zigilatutako kontratu pribatua jaso beharko da. 

e) Jarduera ekonomikoen historikoaren eguneratutako agiria, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
(edo dagokion erakundeak) emandakoa. 
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f) Proiektuaren Deskribapen-txostena ; proiektuaren izaera berritzailea justifikatu beharko 
da txostenean, eta jasangarritasunari, energia-eraginkortasunari eta herritarrentzako 
hobekuntzei dagokionez dakartzan hobekuntzak xehatu beharko dira, honako atal hauek 
barne:  
1. Enpresaren aurkezpena (orrialde bat gehienez) 
2. Proiektuaren deskribapena 

3. Proiektua garatzeak dakartzan onurak (maila kuantitatiboan zein kualitatiboan) 
4. Balio-proposamena: Proiektuaren intereseko elementuak. 

 

Txostenak modu soilean eta argi idatzita egon behar du, proiektua behar bezala 
ulertzeko moduan, eta ulergarritasuna oztopa ditzaketen teknizismorik gabe, eta berariaz 
azaldu behar ditu proposamenak baloratzeko Oinarri hauen 5. artikuluan xehatutako 
irizpideekin lotutako alderdiak. Proposamenen hedadurari dagokionez, 10 orrialdekoa da 
proposatutako luzera.  

g) Txostenarekin batera, gainera, eta hala badagokio, proiektua ezartzeko beharrak eta 
zehaztapenak eta, zehazki, behar teknikoak (harguneak, konektibitatea, obra zibila, 
etab.) jasotzen dituen azterlana aurkeztu beharko da 

h) Horrez gain, ideia garatzeko eta martxan jartzeko beharrezkotzat jotzen diren bitartekoen 
adierazpena ere aurkeztu beharko da. Irabazle izanez gero, eta aurretiazko baldintza 
gisa, beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak –norberarenak edo 
hirugarrenenak– identifikatu beharko dira. Baita izangaiak horiek guztiak badituela 
egiaztatzen duen dokumentazioa ere. 

i) Halaber, proiektua azaltzen duen dokumentazio osagarria ere aurkeztu ahal izango da 
txostenarekin batera: aurkezpenak, bideoak, argazkiak, planoak (muntatze-sistema, 
produktua, etab.), txostenak, etab., edo proposamenaren balorazioan lagungarri izan 
daitekeen bestelako dokumentazioa.  

 
Parte hartzeko proposamena aurkezten duen pertsona fisikoak, juridikoak edo zentro 
teknologikoak, unibertsitateak, irabazi asmorik gabeko fundazioak edo elkarteak edo 
bestelako izangaiak bere gain hartzen du egindako erantzukizunpeko adierazpen guztien 
zein aurkeztutako gainerako dokumentazioaren egiazkotasunari buruzko erantzukizuna.  
 
Behin dokumentazio guztia aztertu ondoren, egiaztatzen bada ez dela zuzena edo osatu 
gabe dagoela, honako errekerimendua egingo da: jakinarazi eta 10 egun balioduneko 
epearen barruan, konpon dezala akatsa edo aurkez ditzala nahitaezkoak diren agiriak. 
Halaber, adieraziko zaio hori egin ezean, baztertutzat joko dela bere proposamena.  
 
Enpresa bakoitzak bi proiektu ideia aurkez ditzake gehienez.  

 
 
5. Tramitazioa eta Ebazpena  
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Oinarriekin bat datozen aurkeztutako proiektu guztiak ebaluatuko dira 100 puntuko 
balorazioan oinarrituta. 
 
Donostiako Sustapenak izendatutako Batzorde batek baloratuko ditu aurkeztutako 
eskabideak; batzorde hori osatuko dute Donostiako Sustapena sozietateko langileek eta, 
aurkeztutako proiektuaren ezaugarrien arabera, kasu bakoitzean dagozkion udal 
departamentuetako teknikariek. Ondorengoak izango dira balorazio-irizpideak: 
 
 
 

1. Hiriaren garapenerako onura 30 

1.1 Onura ekonomikoak: gastu publikoa murriztea, lanpostuak sortzea, turismoko 
eta merkataritzako diru-sarrerak handitzea, komertzioetarako eta bertakoentzako 
aurrezpen ekonomikoa, etab. 

10 

1.2. Onura sozialak: Hiriko arazoen soluzioa, herritarren ongizateari laguntzea, 
aukera-berdintasuna, minusbaliotasuna duten pertsonentzako erraztasunak, 
kolektibo zaurgarrientzako laguntasuna, etab.  

10 

1.3. Ingurumenerako onurak: biodibertsitatea babestea, kutsadura murriztea, klima-
aldaketa, etab. 10 

2. Proiektuaren berrikuntza-maila: Proiektua berritzailea eta orijinala da hiriarentzat: 
garrantzitsua da hiriari dakarkion berrikuntza-maila. 10 

3. Beharren asebetetze-maila: Proiektuak Donostiaren benetako behar bati 
erantzuten dio: zein mailatan erantzuten dion hiriaren benetako arazo bati, erantzun 
berria eta hobetua emanez. 

10 

4. Proiektuaren maila teknologikoa. 40 
4.1. Ezartzeko erraztasuna: proiektua martxan jartzeko zailtasun-maila eta, zehazki, 
zailtasun teknologikoa 

20 

4.2. Planteatutako berrikuntza teknologikoak egingarriak dira, eta bere heldutasun-
maila nahikoa da berehala ezarri ahal izateko 

10 

4.3. Teknologiaren bilakaera: espero diren proiektuaren aurrerapen teknologikoak 
eta eraldaketa. 10 

5. Ebaluazioko lantaldeak azpimarra ditzakeen proiektuaren alderdiak. 10 

PROIEKTUAREN PUNTUAZIOA, GUZTIRA  100 

8- IDEIAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 
 
70 puntu baino gehiagoko balorazioa lortu duten proiektuak bigarren fasera pasatuko dira, 
eta fase horretan, Donostiako Sustapenak batzarretarako deialdia egin edo, egokitzat jotzen 
badu, dokumentazio gehigarria eska diezaieke.  
 
Batzar horiek egin ondoren, Hautaketa-batzordeak berak egingo du hautatutako proiektuek 
erabiliko duten teknologien analisia eta proposatutako ideien bideragarritasunaren 
ebaluazioa (teknikoa, legeriari eta/edo araudiari dagokiona, kokapenarena, erabilgarritasun 
ekonomikoarena eta giza baliabideena eta baliabide materialena, etab.) eta, bideragarritzat 
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jotzen direnak eta nahikoa giza baliabide eta baliabide ekonomiko dituztenak bakarrik 
hartuko dira kontuan bigarren balorazioa egiterakoan, irizpide berberen arabera, eta 
bigarren balorazio horretan, puntuazio gehien lortz en duten proiektuak aukeratuko 
dira, lau proiektu gehienez, eta baztertu egingo dira bideragarritzat jo ez direnak. 
 
Batzorde horrek 45 egun naturaleko gehienezko epea izango du ideia irabazleen gaineko 
ebazpena emateko, ideiak jasotzeko epea ixten denetik zenbatzen hasit a. 
 
Epaimahaiaren arabera, ideiek nahikoa kalitate ez badute, esleitu gabe utzi ahal izango du 
edozein sari. 
 
Behin betikoa izango da Hautaketa-batzordearen eta Donostiako Sustapena SA 
sozietatearen hautatutako ideiei buruzko erabakia. 

 
Parte-hartzaile guztiek jasoko dute beren proiektuaren balorazioari buruzko komunikazio 
indibiduala . 
 
Horrez gain, lankidetza-hitzarmena sinatuko da pertsona fisiko edo juridiko onuradunaren 
eta Donostiako Sustapena SA sozietatearen artean, proiektua ezartzeko lankidetza-esparrua 
zehazteko helburuz. 
 
Ezinbestekoa izango da indarreko Erantzukizun Zibileko Asegurua izatea, nahikotzat 
jotzen dena garatu beharreko produktu edo zerbitzurako, eta proiektua aplikatzen den aldi 
osorako indarrean egongo dena; beraz, lankidetza-hitzarmen horri erantsita joango da 
Erantzukizun Zibileko Aseguru horren kopia. 
 
Horrela, pertsona fisiko edo juridiko onuradunak izango dira proposatutako produktu edo 
zerbitzuaren edo horien egikaritzearen erantzule bakarrak; beraz, edozein erantzukizunetatik 
salbuesten dute Donostiako Sustapena SA, haren berariazko eta idatzizko errekerimendu 
batetik erator daitekeenean izan ezik. 
 
6. Proiektuak ezartzeko baldintzak  

 
Hautatutako proiektuen ezarpenari dagokionez, deialdian hautatu diren enpresek eskainitako 
produktuaren edo zerbitzuaren baldintzak Donostiako Sustapenarekin adostu beharko 
dira, produktua edo zerbitzua hirian egongo den den bora-aldia barne (Lankidetza-
hitzarmenean definituta) .  
 
Hautatutako pertsona fisikoak edo juridikoak hartuk o ditu bere gain produktuaren edo 
zerbitzuaren kostuak eta hori ezartzearen ondoriozk o berezko gastuak (garraioa, 
muntatze- eta desmuntatze-lanak, baimenak, mantenu-lanak eta beste).  
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Donostiako Sustapena SA sozietateak, berriz, produktuaren edo zerbitzuaren ezarpenean 
lagunduko du kasu bakoitzean zehazten den moduan, hau da, lankidetza-hitzarmenean 
jasotzen den moduan. Horrela, proiektuen ezarpenerako beharrezkoak baldin badira 
instalaziorako (obra zibilaren kasuan, esaterako), funtzionamendurako edo desinstalaziorako 
bitarteko edo lan osagarriak, proiektuaren ardura duen enpresak hartuko ditu bere gain 
horren kostuak. Donostiako Sustapena SA sozietateak eskubidea du erabakitzeko bere gain 
hartzen dituen aurkeztutako proposamenean estimatu ez eta, ezarriko den proiektua baino 
harago, udalaren interesekoak izan daitezkeen kostu horietako batzuk.  
 
Enpresa hautatuak konpondu beharko ditu produktuak,  bide publikoan egoteagatik, 
jasan dezakeen edozein bandalismo-ekintzaren edo na rriaduraren ondoriozko kalte , 
eta Donostiako Sustapena SA sozietateak ez du horren inguruko batere erantzukizunik 
izango. 
 
Produktua edo zerbitzua hirian instalatuta egoteko adostutako denbora-aldia amaitzen 
denean, desinstalatu egin beharko da.  Hala ere, denbora-aldi amaitu baino lehen, 
produktuari edo zerbitzuari jarraitutasuna emateko aukera edo egokitasun publikoa 
baloratuko du Donostiako Sustapenak eta, hala irizten badio, kontratatzeko dagozkion 
tramiteei ekingo die. 
 
Kasu horretan, Donostiako Sustapenak eta proiektua aurkeztu zuen pertsona fisiko edo 
juridikoak instalazio-aldia kontrataziorako dagokion prozedura  amaitu arte luzatzea 
adostu dezakete, baina horrek ez dio ekarriko inola ko betebehar ekonomikorik 
Donostiako Sustapena SA sozietateari ; pertsona fisiko edo juridiko onuradunak zuzenean 
parte hartu ahal izango du prozedura horretan, dagoeneko instalatutako produktu edo 
zerbitzuarekin. 
 
 
6.1. Sariak  
 
Ondorengo sariak egongo dira, adierazten den zuzkidura ekonomikoarekin: 
 
a) 1. Saria, 3.000 €-koa  

 
b) 2. Saria, 2.500 €-koa  

 
c) 3. Saria, 2.000 €-koa  
 
d) 4. Saria, 1.500 €-koa  
 
Saria ordaindu dakion, proiektua ezarri beharko da. Helburu horrekin, pertsona fisiko edo 
juridiko onuradunak amaierako txosten bat aurkeztu beharko du, 7. klausulan jasotako 
moduan. Lankidetza-hitzarmenean ezarritako epearen amaieran egingo da ordainketa 
efektiboa. 
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Pertsona onuradunak adierazten duen bere titularitateko banku-konturako transferentzia 
bidez egingo da ordainketa eta, diru hori jasotzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik 
ziurtatzea Udal Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak eta zerga-
betebeharrak egunean dituela.  
 
Hautatutako parte-hartzaileek ondorengo dokumentazio administratibo gehigarria 
aurkeztu beharko dute, Lankidetza-hitzarmena amaitu  baino  10 egun baliodun lehenago.  
 
a) Zerga-betebeharrak eguneratuta dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. 
b) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta dituela egiaztatzen duen 

dokumentazioa. 
c) Donostiako Udalarekiko eta Donostiako Sustapena sozietatearekiko betebeharrak 

eguneratuta dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. 
d) Bankuko datuen informazioa (2. Eranskina: Bankuko datuak) 
 
7. Proiektuen jarraipena, monitorizazioa eta publizita tea 
 
Donostiako Sustapena SA sozietatean proiektuen ezar penaren jarraipena egingo du, 
horiek behar bezala garatzen eta egikaritzen ari direla egiaztatzeko aldizkako kontrolen 
bidez. Donostiako Sustapena SA sozietateak eskubidea du, edozein unetan, eta 
justifikatutako arrazoiak medio, proiektu pilotuak geldiarazteko edo indargabetzeko; 
kasu horretan, esleitu gabe geratuko da saria eta s oluzioaren ezarpena.  

 
Hautatutako enpresek ebaluazio-txosten bat egin eta Donostiako Sustapena  SA 
sozietateari bidali beharko diote testatze-aldia am aitu baino hilabete lehenago ; txosten 
horretan, proiektuak hirian eta gizartean izan duen inpaktua aztertu, proiektuak ekarri dituen 
hobekuntzak baloratu eta lortu diren ondorio nabarmenenak jasoko dira. Txosten hau 
ezinbesteko baldintza izango da saritutako ordain e konomikoa jasotzeko. 
 
Enpresek beren lantalde edo zerbitzuen bitartez eskura ditza keten informazio eta datu 
guztiak batere kostu ekonomikorik gabe lagatzeko be tebeharra dute ; era horretan, 
informazioaren ustiaketa sustatuko da, bildu nahi diren datuak monitorizatzeko. Enpresak 
hiriko monitorizazio -plataforma batera bidali beharko ditu datu automati koak denbora 
errealean , bidalketaren formatua bateratze-plataformak eskatutako zehaztapenetara 
egokituz. 
 
Donostiako Sustapena SA sozietateak hautatutako proiektuen zabalkunderako ekintzak 
egingo ditu komunikabideetan eta SmartKalea proiektuaren aurkezpenetan. Gainera, 
Donostiako Sustapenaren webgunean argitaratuko dira hautatutako proiektuak, beren 
ikusgarritasuna areagotuz eta enpresentzako negozio -aukera berriak irekiz.  

 

7.  Konfidentzialtasuna 
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Pertsona fisiko edo juridiko onuradunak zein Donostiako Sustapena SA sozietateak 
errespetatu egin beharko dute ideiaren ezarpena dela-eta eskuratzen duten eta lankidetza-
hitzarmenean konfidentzialtzat jotzen den edo, bere berezko izaeragatik, hala tratatu 
beharreko informazioaren konfidentzialtasuna.  
 
Hain zuzen ere, konfidentzialtzat joko dira, eta pertsona fisiko edo juridiko onuradunak ezin 
izango ditu argitaratu edo zabaldu Donostiako Sustapena SA sozietatearen aldez aurretiko 
berariazko eta idatzizko baimenik gabe kontratua betetzearen ondorioz ematen zaizkion 
eta/edo pertsona fisiko edo juridiko esleipendunak berak kontratuaren xede diren zerbitzuak 
ematerakoan sortzen dituen informazioak, ezagupideak, agiriak, fitxategiak edo 
zehaztapenak, ezein euskarritan. 
 
Hori guztia ulertzen da, Donostiako Sustapena SA sozietateak egin ditzakeen aurreko 
klausulan jasotako informazioaren lagapena eta zabalkunde-ekintzak gorabehera. 
 
Mugagabe eutsiko zaio konfidentzialtasun-betebehar horri. 


