LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

IRAGARPENA
2017. URTEKO HERRIKO JAIETAN KALE-POSTUAK ADJUDIKATZEKO PROZEDURA
Eskaerak
- Eskaerak aurkezteko epearen azken eguna: 2017ko maiatzaren 19a (erantsirik doa
eskaeraren inprimaki-eredua, erabil daitekeena)
- Aurkezteko lekua:
 Bide telematikoz: zerbitzuak@lasarte-oria.eus
 Udaletxeko Erregistro Orokorrean
-

Datu hauek aipatu beharko dira:
 Jarriko den postuaren neurriak (2 m zabal eta gehienez 6 m luze)
 Posta elektronikoko helbidea eta kontatuko telefonoaren zenbakia

Zozketa:
Udalak zenbaki bat esleituko dio eskaeretako bakoitzari, eta numerazio hori Udalaren
ediktu-taulak argitaratuko da (ondoko loturan) 2017ko maiatzaren 23an.
http://administrazioa.lasarte-oria.eus/eu/html/24/2746.shtml
Astean zehar, Udalak ipiniko diren postuen zozketa egingo du, eta kokapenek planoa
ediktu-taula berean argitaratuko du 2017ko maiatzaren 29an.
Entregatu beharreko dokumentuak
- Adjudikatario gertatuz gero, nahitaez entregatu beharreko dokumentazioa hurrengo hau
da:
 JEZ
 DNIa
 Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta pagatu izanaren agiria
 Autonomoen asegurua pagatu izanaren agiria
-

Dokumentazioa aurkezteko epearen azken eguna: 2017ko ekainaren 5a

Tasen pagamendua
- Azken eguna 2017ko ekainaren 12a.
- Nahitaez bidali beharreko dokumentazioa:
 Ordaindu izanaren agiria
- Aplikatuko den tasa:

TAS

25. Tasa.- LUR-ZORUAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA
SALTOKIEKIN, PRODUKTUAK SALGAI DITUZTEN KALE-POSTUEKIN, ATRAKZIOEKIN,
APARATU AUTOMATIKOEKIN ETA ANTZEKO BESTE BATZUEKIN.
1. tarifa. - Produktuak salgai dituzten kale-postuekin, feriako atrakzioekin eta
antzekoekin okupatzea.- (*) Azoka-egunetan eta jaiegunetan, ikus gainkargua NA-1
arauan:
1.1 Kale-postua
m²-ko edo zatiko eta
eguneko.

2,70

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

(*) APLIKAZIO-ARAUAK
1.- Okupazioa azoka-egunetan edo herriko jaiegunetan gertatzen denean, 1. Tarifan ezarritako
tasek % 200eko gainkargua izango dute.
Horrenbestez: 2,70 € + 2,70 €-ren % 200 = 8,10 €/m² eta eguneko
Baldin eta adjudikatarioren batek ez badu pagamendu hori egiten edo eskatutako
dokumentazioa aurkezten ez badu, lehenago aipatutako zozketan sortzen den itxaronlistako hurrengo hautagaiari adjudikatuko zaio postua.

Postuak ipintzea
Postuak ekainaren 28ko 8:00etatik uztailaren 1eko 24:00etara bitartean ipiniko dira (biak
barne).

Lasarte-Orian, 2017ko maiatzaren 9an,
Alkateak,
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