UDAL ONDASUN JAKIN BATZUREN ERABILERA ETA ERABILPENA
Obretako materialak

Euroak

1. -Hesi metalikoak: bakoitza eguneko
a) hausten den edo bueltatzen ez den hesi bakoitzeko

0,60
60

2. -Ureztatze mangerak: metro lineal eta eguneko

1,82

3. -Kamioia, gidariaz orduko

42,50

4. - Ura gutxitzeko bonba (eguneko)
- Txikia
- Handia

11,06
15,34

5.- Sorgailu elektrikoa, eguneko

21,26

6.-Obretako ofizialaren kostua, orduko

29,70

7.-Obretako peoiaren kostua, orduko

27,28

Kultur ekitaldietarako eta festetarako materiala
1. -Eskenatokia:
a) Montaia edo desmontaia, enplegatuekin m2en arabera
b) Eguneko eta azalera m2en arabera

15,34
1,62

2.- Mahaiak (eguneko)
a) hauesten den edo bueltatzen ez den mahai bakoitzeko

0,84
60,00

3.- Aulkiak (eguneko)
a) hausten den edo bueltatzen ez den aulki bakoitzeko

0,12
20,00

4.- 4*3,5 eko karpa eguneko

75,00

5.- 8*5 eko karpa eguneko

100,00

6.- 8*5 eko karpa 40 m2ko eskenatokiarekin eguneko

175,00

2

a) 8*5 eko karpa eta 40 m ko eskenatokiaren montaia eta
desmontaia enplegatuekin
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789,00

Liburutegia: interneterako sarbidea duten ordenagailu eta inpresora
- 15' arte
- 16'tik 60'ra
- Inprimatutako kopia bakoitzeko

0,00
0,50
0,10

UDAL-ONDASUN JAKIN BATZUEN ERABILERA ETA ORDAINKETARI
BURUZKO ARAUDIA.

1.- Udal-ondasun jakin batzuen ordainketaren arrazoia, ondasun horiekin
ondorengo kasuetan egiten den erabilpena da:
1.1.- Udalak eta bere lan-taldeek biztanlegoari ematen dizkien zerbitzuak direla
bide.
1.2.- Biztanlegoan sor daitezkeen larrialdi-kasuetan emanak.
1.3.- Enpresa batek bere zereginean izan ditzakeen larrialdi-kasuetan emanak.
1.3.1.- Ez dira larrialdi kasutzat hartuko bere zereginetarako aurrez behar duen
materiala ez prestatu izanaren ondoriozkoak.
1.4.- Araudi honetatik kanpo geldituko dira Udalarekin elkarlanean
jarduten duten elkarteak eta toki-erakundeak eta herritarrentzat dohainik
ekimenak antolatzen dituzten herriko elkarteak.
1.5.- Ondoko ondasunen lagapenerako, aldez aurretik fidantza
aurkeztu beharko da:
4*3,5 eko karpa: 600 euroko fidantza.
8*5 eko karpa: 1.500,00 euroko fidantza.
8*5 eko karpa 40 m2ko eskenatokiarekin: 2.000,00 euroko fidantza.
2.- Ondasunak, eskaera egiteko unean libre badaude eta ondorengo egunetan
horiek erabiltzeko dauden aurreikuspenak kontuan izanda
utziko dira.
3.- Udalak, ondasunen berehalako berreskurapena eska lezake Udalak
ondasunak utzi ondoren sor daitezkeen larrialdiei aurre egiteko.
Beasain, 2.018ko iraila
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