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ERANSKINA

OBRA KONTRATISTA 

Baliabide materialak

Espediente kodea: 

Enpresa:



  

  

JARRAIBIDEAK    

  

A koadroa Honekin batera erantsi den zerrenda orientagarriaren arabera ordenatu behar da enpresako makinen eta ekipoen 
zerrenda. 

 Gaur eguneko balore unitarioa 1.000 eurokoa edo gehiagokoa duten makina eta ekipoak sartu behar dira. 

 Mota, marka, modelo eta ezaugarri berak eta fabrikazio-urtea eta eskuratze-urtea berak dituzten makina edo 
ekipoak lerro bakar batean adieraziko dira, eta unitate-kopurua lehenengo zutabean idatziko da. Kasu horietan, 
azken bi zutabeetako laukien datuak jartzeko, multzoko makina edo ekipo bakoitzaren datuak batu behar dira.  

 Zerrenda orientagarri horretako makinak erabiltzen ez diren obren sailkapena eskatzen dutenek (I eta J taldeetako 
azpitaldeetan eta K taldeko azpitalde batzuetan gertatzen den moduan), kasuan kasuko lan edo instalazioetarako 
zer tresna edo elementu mekaniko dituzten adieraziko dute. 

 "Gaur eguneko balio zenbatetsia” eremuko datutzat makinari benetan dagokiona hartuko da, hau da, haren 
kontserbazio egoera eta, beraz, bere erabilera posiblea ikusita aintzat hartzen duena. 

  

B koadroa Honekin batera erantsi den zerrenda orientagarriaren arabera ordenatu behar da finantza-errentamenduan dauden 
enpresako makinen eta ekipoen zerrenda. Mota, marka, modelo eta ezaugarri berak eta fabrikazio-urtea eta 
eskuratze-urtea berak dituzten makina edo ekipoak lerro bakar batean adieraziko dira, eta unitate-kopurua 
lehenengo zutabean idatziko da. Kasu horietan, azken bi zutabeetako laukien datuak jartzeko, multzoko makina edo 
ekipo bakoitzaren datuak batu behar dira.  

 "Gaur eguneko balio zenbatetsia” eremuko datutzat makinari benetan dagokiona hartuko da, hau da, haren 
kontserbazio egoera eta, beraz, bere erabilera posiblea ikusita aintzat hartzen duena. 

  

C koadroa Koadro honetan, hirugarren zutabean, makinak alokatu zaizkien enpresak idatzi behar dira, eta laugarren zutabean 
urtealdi horretako fakturazio-zenbatekoak.



MAKINA ETA EKIPOEN ZERRENDA ORIENTAGARRIA

BIDE-ZORUAK TRINKOTZEKO ETA 
ERAIKITZEKO MATERIALA 
  
Zanpatzeko makinak, arrabolak eta trinkotzaileak  
Lurzoruen egonkortzaileak, zabaltzeko ekipoak eta 
oinarrien eta oinarri-azpien fintzaileak  
Asfaltozko gainazalen tratamendurako makineria  
Asfaltozko aglomeratuetarako makineria  
Hormigoi hidraulikozko bide-zoruetarako makineria  
Balizajeak egiteko, arekak eraikitzeko eta zoladurak 
altxatzeko makineria      
  
  
XEHATZEKO ETA SAILKATZEKO MATERIALA  
Xehamakinak, birringailuak eta errotak  
Sailkatzeko materiala  
Zinta garraiatzaileak  
Xehatzeko eta sailkatzeko instalazio finkoak edo 
mugikorrak      
  
  
HORMIGOIZTATZE ETA ERAIKITZE MAKINERIA 
Hormigoi hidraulikoa ekoizteko zentralak  
Hormigoi-makinak  
Hormigoiztatze-makineria askotarikoa 
(dardaragailua, ponpak, eta abar)  
Siloak  
Hormigoizko habeak eta piezak fabrikatzeko  
Panelak fabrikatzeko  
Hodiak fabrikatzeko  
Zoladurak fabrikatzeko  
Zinbriak, aldamioak, habeak, enkofratuak eta abar 
jartzeko material metalikoa    
  
  
TRENBIDEAK ERAIKITZEKO MATERIALA 
Zulatzeko eta katigatzeko materiala  
Trabes-ahokatzaileak  
Balastoa trinkotzeko makinak, artezteko makinak, 
nibelagailuak eta profilatzeko makinak  
Errailak eta trabesak kargatzeko eta deskargatzeko 
materiala (mentsulak, portikoak, eta abar)  
Hustutzaileak-bahetzaileak      
  
  
MATERIAL FLOTATZAILEA  
Dragak  
Gabarrak edo pontoiak  
Lohi-ontziak  
Gindaxak  
Atoiontziak   
 

PONPAKETA, AIRE KONPRIMITU, ZUNDAKETA 
ETA ZIMENDUETARAKO MATERIALA  
Motoponpak  
Konpresoreak eta mailuak  
Zulatzeko makinak, Drill-bagoiak, yumboak eta 
saratzaileak  
Gabiak  
Zundak eta injekzio-makinak  
Pilote bidez edo aire konprimitu bidez zimentuak 
jartzeko makinak      
  
  
ENERGIA EKOIZTEKO ETA ERALDATZEKO 
MATERIALA 
Motorrak  
Ekipo elektrogenoak  
Transformadoreak      
  
  
LURRAK MUGITZEKO MATERIALA  
Hondeamakinak eta zangak egiteko makinak  
Traktoreak (ekipo eta guzti)  
Are-makinak  
Pala kargatzaileak  
Motonibelagailuak      
  
  
GARRAIO MATERIALA  
Noranahiko ibilgailuak  
Kamioiak eta atoiak  
Dunperrak  
Hormigoi-kamioiak  
Lokomotorrak      
  
  
JASOTZEKO MATERIALA  
Garabiak, karga-jasogailuak eta jasogailuak  
Garabi-dorreak  
Portikoak eta zubi-garabiak  
Dibidietak, katuak, eta abar  
Aire-kableak eta teferikoak   
  
  
BESTELAKO MAKINERIA
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A. Enpresaren makineria eta ekipoak

Enpresa

A

Orria

Mota, marka, modeloa eta makina eta ekipoen gaitasuna edo errendimendua Fabrikazio-urtea Eskuratze-urtea Erosketa balioa Gaur egungo balio 
zenbatetsia

Batu eta segi / Baturak

Unitate-kopurua
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B. Finantza-errentamenduan dauden 
makinak eta ekipoak

Enpresa Orria

B

Mota, marka, modeloa eta makina eta ekipoen gaitasuna edo errendimendua Fabrikazio-urtea Eskuratze-urtea Gaur egungo balio 
zenbatetsia

Batu eta segi / Baturak

Unitate-kopurua
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C. Bost urtetan enpresak alokatutako ekipoak eta 
makinak

Enpresa Orria

C

Enpresak ordaindutako 
zenbateko partzialak Makina garrantzitsuen kopurua eta motak Urtea Makinak alokatu zaizkien enpresak

Ordaindutakoa 
guztira
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