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“SMARTKALEA CITYLAB DONOSTIA” IDEIEN DEIALDIAREN OINARRIAK  

 

1. Lehiaketaren xedea  

 

Oinarri hauen helburua da produktuen edo zerbitzuen ideiak hautatzeko eta Donostiako 

hirian ingurune errealetan testatzeko baldintzak ezartzeko lehiaketa arautzea, modu 

horretan, Smart hiri bilakatzeko helburua lortzen jarraituaz eta herritarren bizi-kalitatea 

hobetuaz.  

 

2. Deialdiaren esparrua  

 

Deialdi hau Donostiako SmartKalea proiektuaren barruan kokatzen da; proiektu horren 

bitartez, hiriko berrikuntza teknologikoa bultzatu nahi da enpresei laguntza eskainita 

eta negoziorako aukera berriak sortuta, horretarako, hiria erakusleiho moduan 

erabiliaz.  

 

SmartKalea proiektuaren helburu nagusia da Donostiak Smart hiri gisa duen 

posizionamendua indartzea, Smart ezarpeneko proiektu pilotuaren bitartez.  

 

Proiektuak lankidetza publiko-pribatu aktibo eta integralaren ereduari erantzuten dio, eta, 

bertan, hiriko eremu geografiko batean Smart ikuspegiarekin bizi diren agente ezberdinak 

hartzen dira: herritarrak, eremu geografikoko negozioak, enpresa teknologikoak eta Udal 

Departamentuak, hori guztia Donostiako Sustapenaren eskutik.  

 

SmartKalearen premisa da iraunkortasuna, berrikuntza teknologikoa, energia-

eraginkortasuna, herritarren parte-hartzea, hiriaren garapen ekonomikoa eta 

gardentasuna sustatzea, teknologia berritzailea erabiliaz. Donostiako Kale Nagusian hasi 

ziren ezartzen; hau da, Alde Zaharreko oinezkoen kale enblematikoan. Pilotuak izandako 

emaitza onei esker, proiektuarekin aurrera jarraitu zuten eta hiriko beste zona batzuetan 

erreplikatu zuten; modu horretan, 2016. urtean, Alde Zahar osoan eta Altzako pasealekuan 

jarduerak egin zituzten. Laster, Amara auzoko Antso Jakitunaren kalean hasi nahi da 

lanean, Altzako auzoan eta Alde Zaharrean lanean jarraitzeaz gain.  

  

SmartKalea proiektuaren barruan egindako jarduerei esker, energiaren eta uraren 

kontsumoan aurreztu ahal izan dute Donostian horietan parte hartu duten saltokiek, 

ostalaritzakoek eta etxebizitzek; halaber, kaleko zenbait azpiegituraren kontsumoa 

murriztu ahal izan da, bi kasuetan ere neurketari eta optimizazioari dagokienean. 

Kontsumo energetikoaren eta uraren kontsumoen monitorizazio integralaren bitartez 

lortutako ezagutzari esker, aurrezpen energetikoa eta ekonomikoa lortzeko jarduerak egiten 

dira. Bestalde, pertsonak zenbatzeko sistema eta trackinga proiektuaren barruko beste 

elementu estrategikoetariko bat da. Sistema hori oso interesgarria da merkataritzarentzat, 

erabilgarritasun handiko datuak eskaintzen baititu baliabideak aztertzeko, planifikatzeko eta 

kudeatzeko eta, era horretan, negozioen kudeaketa optimizatu ahal izateko. Aldi berean, 



 
 

 

 

 

Integrazio Plataforma bat sortu da, aurrean aipaturiko sistemak denbora errealean 

monitorizatu eta integratzeko eta, informazio hori eguraldiaren informazioarekin eta hiriko 

ekitaldiekin gurutzatuta, hiriarentzat balio erantsiko adierazleak lortu ahal izateko.  

 

Ideien hirugarren deialdia da honako hau. Lehen edizioa 2016an egin zen eta bigarrena 

2018an, biak ere proiektuan ideia berriak sartzearren, hiria Smart erreferente bilakatzeko 

aurrera jarraitzeko asmoarekin, hiria, halaber, living lab moduan erabiliaz, enpresek 

beren smart baliabideak testatzeko aukera izan dezaten.  

 

Iraunkortasunak gero eta garrantzi handiagoa du ingurumen-arloan nahiz arlo sozial eta 

ekonomikoan, eta hirientzat erronka nagusi bilakatu da. Donostiak erronka hori ondo 

ezagutzen duenez, aurrerapen honetan lagundu nahi du enpresa ezberdinek garatutako 

teknologia berritzaile eta iraunkor berrien bitartez, inpaktu negatiboak murrizten eta 

baliabide berrien eraginkortasuna optimizatzen lagunduaz, herritarren ongizatea eta bizi-

kalitatea areagotze aldera.  

 

Proiektuak Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun  eta Lurralde Antolaketa 

Departamentuaren finantzaketa du.  

 

3. Parte hartzeko baldintzak  

 

Lehiaketan parte hartu ahal izango dute pertsona fisikoek edo juridikoek, publikoek edo 

pribatuek, estatukoek edo atzerrikoek nahiz aurrekoen nortasunik gabeko elkarteek, 

ordenamendu juridikoaren arabera behar bezala eratuta daudenek. Laguntza hauek ezingo 

dituzte eskuratu ondare-sozietateek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko 

Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 14. artikuluan definitutakoek.  

 

Oinarri hauetan zehaztuko dira lehiaketan parte hartu ahal izateko beharrezko baldintzak eta 

horiek egiaztatzeko modua; edonola ere, Diru-laguntzen inguruko Lege Orokorreko 

(aurrerantzean DLO) 13. artikuluan aurreikusitakoa bete beharko dute, ondorio hauetarako 

aplikagarritzat aitortzeagatik.  

 

Ezingo dute lehiaketan parte hartu zerga eta/edo Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, 

indarrean diren xedapenek ezarritakoak, egunean ez dituzten pertsona fisikoek edo 

juridikoek.  

 

Ezingo dute lehiaketan parte hartu ebazpen irmo baten bidez zehatuak izan eta diru-

laguntzak edo laguntzak lortzeko aukera kendu zaien pertsona fisikoek edo juridikoek edota 

horretarako gaikuntza ematen ez zaien legezko debekuren batean daudenek, sexu-

diskriminazioa medio zehatutakoak barne, Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako 

otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren azken xedapenean agindutakoaren arabera.  

 

Ezingo dute lehiaketan parte hartu Donostiako Udalarekin eta/edo Donostiako 

Sustapenarekin zorrak dituzten pertsona fisikoek edo juridikoek.  



 
 

 

 

 

 

Modu berean, ezingo dute parte hartu aurrez emandako laguntzak itzultzeke (guztiz edo zati 

batean) dituzten pertsona fisikoek edo juridikoek, itzultzeke dagoen diru-kopurua bueltatu 

dela egiaztatzen ez den bitartean.  

 

Lehiaketan parte hartzeko, hautagaiek baldintza hauek ere bete beharko dituzte:  

 

- Pertsona fisikoen kasuan, irabazizko jarduera ekonomikoa garatzea.  

 

- Osagai berritzailea eta hiriaren etorkizuneko garapenean inpaktua duten ideiak aurkeztea; 

ideia horiek hirian egoera errealetan aztertu ahal izateko produktuak edo zerbitzuak izango 

dituzte. 

 

- Proiektuaren xedeko jarduera egiteko edo prestatzeko eska daitekeen gaikuntza 

profesionala edo enpresa-mailako gaikuntza izatea. 

 

 

 

4. Eskaera eta aurkeztu beharreko dokumentazioa  

 

Eskaerak aurkezteko epea irekita egongo da 2019ko irailaren 15era bitarte.  

 

Proiektuaren ideiak fomentoss@donostia.eus posta elektronikora bidaliko dira, honako 

dokumentazioarekin batera:  

 

a) Eskatzailearen NANaren kopia, pertsona fisikoa bada.  

b) Pertsona juridikoa izanez gero, eskatzailearen IFKren kopia, eta, behar izanez gero, 

haren legezko ordezkariaren NANa.  

c) Pertsona juridikoa bada, eskritura edo eraketa-agiriak, Estatutuak edo sorrera-akta; 

bertan, haren jarduera erregulatzeko araudiak jasoko dira, behar bezala inskribatuta, 

hala badagokio, dagokion erregistro publikoan, zer-nolako pertsona juridikoa den 

kontuan hartuta. Berezko nortasun juridikorik gabeko Sozietate Zibilen kasuan, Foru 

Ogasunak zigilaturiko kontratu pribatua sartuko da. 

d) Jarduera ekonomikoen agiri eguneratua, Gipuzkoako Foru Aldundiak (edo dagokion 

erakundeak) emandako historikoa. 

e) Inprimakia edo eskaera-orria eta zinpeko aitorpena (1. Eranskinean dagoena).  

Inprimakiarekin batera, Proiektuaren inguruko Deskribapen Memoria aurkeztuko da; 

bertan, izaera berritzailea justifikatzeaz gain, iraunkortasun eta energia-eraginkortasun 

arloko hobekuntzak ez ezik, herritarrentzat ekarriko dituen hobekuntzak ere zehaztuko 

dira, ondorengo atalak barne: (1. Eranskinean aurkitzen da) 

Proposaturiko irtenbidea zehatz-mehatz eta argi deskribatu behar da, SmartKalea 

proiektuaren Ideien Deialdiaren esparruan ezarri nahi den irtenbidea espezifikoki 

definituta. Memoria erraz ulertzeko moduan idatziko da, proiektua behar  bezala 
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ulertzea galarazten duten teknizismoak erabili gabe, eta proposamenak baloratzeko 

Oinarri hauetako 5. artikuluan zehaztutako irizpideekin lotutako alderdiak argi adierazi 

beharko dira. 

f) Inprimakiarekin edo eskaera-orriarekin batera, behar izanez gero, azterketa bat ere 

aurkeztu beharko da, proiektua hedatzeko eta ezartzeko premia eta zehaztapenekin eta, 

espezifikoki, premia teknikoekin (indar hartunea, konektibitatea, obra zibila, e.a.). 

g) Horrez gain, ideia abian jartzeko eta garatzeko beharrezkotzat jotzen diren baliabideen 

aitorpena aurkeztu beharko da. Saritua izanez gero, eta aurreko baldintza bezala, 

beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak, bereak edo hirugarrenak, 

identifikatu beharko ditu, horiek guztiak behar bezala izatea egiaztatzen duen 

dokumentazioarekin batera. 

h) Era berean, proiektua azaltzeko bestelako dokumentazio osagarria aurkeztu ahal izango 

da: aurkezpenak, bideoak, argazkiak, planoak (muntaketa-sistemak, produktua, e.a.), 

txostenak, e.a., edo proposamena baloratzeko orduan lagungarria izan daitekeena.  

 

Parte hartzeko proposamena aurkezten duen pertsona fisikoak edo juridikoak egindako 

erantzukizuneko aitorpen guztiak nahiz aurkeztutako gainerako dokumentazioa egiazkoak 

izatearen erantzukizun  guztia bere gain hartuko du.  

 

Dokumentazio osoa berrikusi ondoren, okerra dela edo osatu gabe dagoela egiaztatzen 

bada, jakinarazpena egin eta 10 laneguneko epean hutsegitea zuzentzeko edo derrigorrezko 

dokumentuak aurkezteko eskatuko zaio, horrela egin ezean, proposamena onartu gabe 

geratuko dela adieraztearekin batera.  

 

Enpresa bakoitzak gehienez bi proiektu-ideia aurkeztu ahal izango ditu.  

 

5. Izapidea eta Ebazpena  

 

Oinarrien arabera aurkeztutako proiektu guztiak 100 puntuko balorazioan oinarrituta 

ebaluatuko dira. 

 

Aurkeztutako eskaerak Donostiako Sustapenak izendatutako Batzordeak baloratuko ditu, eta 

Batzorde hori Donostiako Sustapeneko langileek eta, aurkeztutako proiektuaren ezaugarrien 

arabera, kasu bakoitzean zerikusia duten udal-departamentuetako teknikariek osatuko dute. 

Baloratzeko irizpideak honako hauek izango dira: 

 

1. Aurkeztutako proposamena argia izatea.  10 

2. Hiriaren garapenerako ekarriko duen onura.  30 

2.1 Irabazi ekonomikoak: gastu publikoa murriztea, lanpostuak sortzea, turismo eta 
merkataritza arloko diru-sarrerak gehitzea, aurrezpen ekonomikoa saltokientzat eta 
bizilagunentzat, e.a 

10 



 
 

 

 

 

2.2. Onura sozialak: Hiriko arazoetarako irtenbideak, herritarren ongizatea 
bultzatzea, aukera-berdintasuna, minusbaliotasuna duten pertsonentzako 
erraztasunak, talde ahulentzako laguntza, e.a.  

10 

2.3. Ingurumen-arloko onurak: biodibertsitatea babestea, kutsadura murriztea, 
aldaketa klimatikoa, e.a. 

10 

3. Proiektuaren maila berritzailea: proiektua berria eta orijinala da hiriarentzat: hiriari 
gehitzen dion berrikuntza-maila garrantzitsua da. 

10 

4. Premien asebetetze-maila. Proiektuak Donostiaren benetako premia bati 
erantzuten dio: hiriko benetako arazo bati zenbateko mailan erantzuten dion, 
erantzun berria eta hobetua emanaz. 

10 

5. Proiektuaren maila teknologikoa. 30 
5.1. Ezartzeko erraztasuna: proiektuak abian jartzeko duen zailtasun-maila, eta, 
espezifikoki, zailtasun teknologikoa. 

15 

5.2. Proposaturiko berrikuntza teknologikoak egiteko modukoak dira, eta duen 
heldutasun-maila nahikoa da berehala ezartzen hasteko. 

10 

5.3. Teknologiaren bilakaera: aurrerapen teknologikoen eta proiektuaren 
aldaketaren etorkizuneko aukera. 

5 

6. Talde ebaluatzaileak proiektuan nabarmendu ditzakeen alderdiak. 10 

GUZTIRA, PROIEKTUAREN PUNTUAZIOA 100 

8- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS IDEAS 

 

70 puntutik gorako balorazioa lortu duten proiektuak bigarren fasera igaroko dira, eta, fase 

horretan, Donostiako Sustapenak bilera baterako dei egin ahal izango die edo dokumentazio 

gehigarria eskatu, egokitzat ikusiz gero.  

 

Bilera horien ondoren, Hautapen Batzordeak berak hautatutako proiektuek erabili beharreko 

teknologiak aztertu eta ideien bideragarritasuna ebaluatuko du (ebaluazio teknikoa, legediari 

eta/edo araudiari buruzkoa, kokapenekoa, baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta 

baliabide materialak, e.a.), eta, soilik bideragarritzat hartzen diren eta behar adinako giza 

baliabideak eta baliabide materialak dituztenen gainean, bigarren balorazio bat egingo da 

irizpide berak jarraituaz, eta hor puntuaziorik handieneko proiektuak hautatuko didra 

(gehienez lau proiektu), bideragarritzat jo ez direnak kanpoan utzita.  

 

Batzordeak gehienez 45 egun natural izango ditu, eskaerak jasotzeko epea amaitzen 

denetik hasi eta ideia irabazleen ebazpena emateko.  

 

Epaimahaiaren irizpidearen arabera, ideiek behar adinako kalitaterik ez badute, sarietako 

edozein hutsik aitortu ahal izango du.  

 

Hautapen Batzordeak eta Donostiako Sustapena, SAk hautatutako ideien inguruko 

erabakia apelaezina izango da.  

 

Parte-hartzaile guztiek proiektuaren balorazioari buruzko banako komunikazioa jasoko 

dute. 

 



 
 

 

 

 

Gehigarri gisa, lankidetza-hitzarmena sinatuko dute pertsona fisiko edo juridiko 

onuradunak eta Donostiako Sustapena, SAk, proiektua ezartzeko lankidetza-esparrua 

zehazte aldera.  

 

Ezinbestekoa izango da Erantzukizun Zibileko Asegurua indarrean izatea, garatu 

beharreko produktu edo zerbitzurako behar adinakoa eta aplikatzeko denboraldi osorako; 

beraz, lankidetza-akordioarekin batera Erantzukizun Zibileko Aseguruaren kopia aurkeztuko 

da.  

 

Modu berean, pertsona fisiko edo juridiko onuradunak izango dira proposatutako 

produktuaren edo zerbitzuaren eta hori gauzatzearen arduradun bakarrak; hortaz, 

Donostiako Sustapena, SA libre uzten dute edozein motako erantzukizunetik, errekerimendu 

esplizitu batetik eta horrek idatzita eratortzen ez bada.  

 

6. Proiektuak ezartzeko baldintzak  

 

Hautatutako proiektuak ezartzeari dagokionean, deialdian hautatutako enpresek eskainitako 

produktuaren edo zerbitzuaren baldintzak Donostiako Sustapenarekin batera adostu 

beharko dira, hirian produktua edo zerbitzua instalatzeko denboraldia barne 

(Lankidetza Akordioan definituta).  

 

Produktuaren edo zerbitzuaren beraren kostuak hautatutako pertsona fisiko edo 

juridiko berak bere gain hartuko ditu; baita, ideia ezartzetik eratorritako gastuak berak 

ere (garraioa, muntaketa, desmuntatzeak, baimenak, mantentze-lanak edo bestelakoak).  

 

Bestalde, Donostiako Sustapena, SAk proiektuaren ezarpena bultzatuko du lankidetza-

akordioan kasu bakoitzean zehaztutako moduan. Era horretan, proiektuak ezartzeko 

baliabide edo lan osagarriak behar badira (esate baterako, obra zibila), haiek instalatzeko, 

haien funtzionamendurako edo desinstalaziorako, kostuak proiektuaren enpresa 

arduradunaren kontura izango dira. Donostiako Sustapena, SAk eskubidea izango du 

aurkeztutako proposamenean kontuan hartu gabeko zenbait gastu bere gain hartzea 

erabakitzeko, ezarri beharreko proiektuaz haratago Udalaren interesekoak izanez gero.  

 

Produktuak, bide publikoan kokatuta egoteagatik, izan dezakeen edozein bandalismo edo 

hondamen ekintza hautatutako enpresak konpondu beharko du beharrezko 

konponketen bitartez, eta Donostiako Sustapena, SAk ez du inolako erantzukizunik izango 

ondorio horietarako. 

 

Produktua edo zerbitzua hirian instalatuta edukitzeko adostutako denboraldia igaro 
ondoren, hori desinstalatu egin beharko da. Hala eta guztiz ere, denboraldi hori amaitu 
aurretik, Donostiako Sustapena, SAk produktuari edo zerbitzuari jarraipena emateko 
aukera eta komenigarritasun publikoa ebaluatuko ditu, eta, egoki ikusiz gero, 
kontratatzeko dagozkion izapideak egingo ditu. 
 



 
 

 

 

 

Kasu horretan, Donostiako Sustapenak eta proiektua aurkeztutako pertsona fisikoak edo 

juridikoak instalazio-denboraldia luzatzea adostu ahal izango dute, Donostiako 

Sustapena, SArentzat inolako betebehar ekonomikorik sortu gabe, kontratatzeko 

dagokion prozedura amaitu bitarte, eta prozedura horretan pertsona fisiko edo juridiko 

onuradunak zuzenean parte hartu ahal izango du jada instalatuta dagoen produktuarekin 

edo zerbitzuarekin. 

 

 

a. Sariak  
 
Sariak eta dagokien zuzkidura ekonomikoa jarraian agertzen dira: 
 
a) 1. Saria: 3.000 €  

 
b) 2. Saria: 2.500 €  

 
c) 3. Saria: 2.000 €  
 
d) 4. Saria: 1.500 €  
 
Saria ordaintzeko proiektuak ezarrita egon beharko dira. Beraz, pertsona fisiko edo juridiko 

onuradunak 7. klausulan jasotakoaren arabera azken txostena aurkeztu beharko du. 

Ordainketa egingo da Lankidetza-akordioan ezarritako denboraldia amaitutakoan.  

 
Ordainketa egiteko, banku-transferentzia egingo da onuradunak adierazitako kontu 
titularrera. Hala ere, Udal Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak eta 
zerga-betebeharrak egunean izatea ziurtatu beharko da. 
 
Pertsona fisiko edo juridiko onuradunek ondorengo dokumentazio administratiboa aurkeztu 
beharko dute, eta, horretarako, 10 egun naturaleko epea izango dute Lankidetza Akordioa 
amaitu aurretik.  
 
a) Zerga-betebeharrak egunean izatea egiaztatzen duen dokumentazioa. 

b) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea egiaztatzen duen 

dokumentazioa. 

c) Donostiako Udalarekiko nahiz Donostiako Sustapenarekiko betebeharrak egunean izatea 

egiaztatzen duen dokumentazioa. 

d) Bankuko datuen gaineko xehetasuna.  

 
 

7. Proiektuen segimendua, informazioa, monitorizazioa eta publizitatea 

 

Donostiako Sustapena, SAk proiektuen hedapenaren segimendua egingo du, aldizkako 

kontrolaren bitartez, horien bilakaera eta gauzapena behar bezala egiten ari diren 

egiaztatzeko. Donostiako Sustapena, SAk eskubidea izango du proiektu pilotuak 

edozein unetan eteteko edo bertan behera uzteko justifikatutako arrazoiak medio, eta, 

era horretan, saria eta ezarpena hutsik geratuko dira. 

 



 
 

 

 

 

Hautatutako enpresek ebaluazio txostena egin eta Donostiako Sustapena, SAri bidali 

beharko diote, azterketa-denboraldia amaitu baino hilabete lehenago. Era horretan, 

proiektuak hirian eta gizartean izan duen inpaktua aztertuko dute, ekarri dituen hobekuntzak 

eta lortutako ondorio nabarmenak baloratzearekin batera. Txosten hori ezinbestekoa 

izango da emandako sariari dagokion zuzkidura ekonomikoa jasotzeko.  

 

Enpresek ekipoen edo zerbitzuen bidez eskura ditzaketen informazioa eta datuak utzi 

beharko dituzte inolako kostu ekonomikorik gabe, informazioaren ustiapena sustatuaz, 

bildu nahi diren datuak monitorizatzeko. Enpresak datu automatikoak bidali beharko ditu 

denbora errealean hiriko monitorizazio plataforma batera, datuak hartzeko plataforma 

horrek eskatutako zehaztapenen araberako bidaltze-formatua erabilita. 

 

Donostiako Sustapena, SAk hautatutako proiektuak komunikabideetan hedatzeko lanak eta 

SmartKalea proiektuaren aurkezpenak egingo ditu. Gainera, hautatutako proiektuak 

Donostiako Sustapenaren web orrialdean argitaratuko dira, gehiago ezagutzera emateko 

eta enpresentzat negozio-aukera berriak irekitzeko. 

 

8. Konfidentzialtasuna 
 
 
Pertsona fisiko edo juridiko onuradunak nahiz Donostiako Sustapena, SAk errespetatu 

beharko dute ideia gauzatzearen ondorioz eskura dezaketen informazioaren izaera 

konfidentziala eta lankidetza-akordioan konfidentzial bezala hartzen dena, edo bere izaera 

medio era horretan tratatu behar dena.  

 

Zehazki, konfidentzialak izango dira, eta pertsona fisiko edo juridiko onuradunak ezingo ditu 

argitaratu edo hedatu Donostiako Sustapenaren aurretiazko eta berariazko baimen idatzirik 

gabe, kontratua gauzatzearen ondorioz emandako eta/edo pertsona fisiko edo juridiko 

esleipendunak kontratuaren xedeko zerbitzuak emateko esparruan edozein euskarritan 

sortutako informazioak, ezagutzak, dokumentuak, fitxategiak edo zehaztapenak.  

 

Hori guztia ulertzen da Donostiako Sustapena, SAk informazioa emateko eta hedatzeko egin 

ditzakeen lanak (aurreko klausulan jasotakoak) alde batera utzi gabe. Konfidentzialtasuna 

era mugagabean mantendu beharko da.  

 
 
Donostian, 2019ko Uztailaren 12an 
     
     Gerentea 
    Sin.: Euken Sesé Sarasti 


