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CNAE2009
05.10

Antrazita eta harrikatza
erauztea

05.20

Lignitoa erauztea

06

Petrolio gordina eta gas
naturala erauztea.

07.10

Burdina-mineralak ateratzea

07.29

08.91

08.99

Burdinazkoak ez diren
beste mineral metaliko
batzuk erauztea.
Mineralak erauztea
produktu kimikoak eta
ongarriak egiteko
Beste inon sailkatu
gabeko erauzteko beste
industria batzuk

09.10

Petrolioa eta gas naturala
erauzteari laguntzeko
jarduerak

09.90

Erauzteko beste
industria batzuei
laguntzeko jarduerak

10.4

Landare- nahiz animaliagantz eta - olioen
fabrikazioa.

13.20
13.30

0

Jardueraren izena

13.96

Ehunen fabrikazioa
Ehunak amaitzea.
Erabilera tekniko eta
industrialeko beste ehun
produktu batzuen
fabrikazioa.

Jardueraren norainokoa
Erauzi ondorengo tratamenduprozesuak eta instalazio
osagarriak barne.
Erauzi ondorengo tratamenduprozesuak eta instalazio
osagarriak barne.
Ur-lamina iraunkorraren
gaineko jarduerak izan ezik.
Erauzi ondorengo tratamenduprozesuak eta instalazio
osagarriak barne.
Jarduera guztiak.
Erauzi ondorengo tratamenduprozesuak eta instalazio
osagarriak barne.
Erauzi ondorengo tratamenduprozesuak eta instalazio
osagarriak barne.
Prospekzio-zerbitzuak, suteak
itzaltzeko zerbitzuak eta urlamina iraunkorraren gaineko
jarduerak izan ezik.
Tratamendu-prozesuekin edo
instalazio osagarriekin lotutako
jarduera guztiak.
Uztailaren 1eko 16/2002
Legearen, Poluzioaren
Prebentzioari eta Kontrol
Integratuari buruzkoaren, 9.1.b.ii
epigrafearen 1. eranskinean
aipatzen den ekoizpen-bolumen
bera edo txikiagoa duten
oliba-olio errotak izan ezik.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Gai plastikoekin bustitako,
estalitako edo geruzatutako
ehunen fabrikazioa soilik.

14.20

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa

Larruzko gaien fabrikazioa

Jarduera guztiak, jantzigintza
izan ezik.

17.24

Larrua prestatzea, ontzea
eta amaitzea; larruak
prestatzea eta tindatzea.
Zura zerratzea eta
eskuilatzea.
Egurrezko txapen eta
oholen fabrikazioa.
Paper-orearen, paperaren
eta kartoiaren fabrikazioa.
Paper pintatuen fabrikazioa.

18.11

Egunkariak inprimatzea.

18.12

Inprimaketako eta arte
grafikoetako beste jarduera
batzuk.

15.11
16.10
16.21
17.1

Jarduera guztiak.
Tratamendu kimikoak egiten
direnean.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
 Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
 Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
 Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
 Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo Urtean tona
bat tindu, pintura edo uroinarria ez duen berniz
baino gehiago erabiltzen
denean edo
 Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean
 Txikizkako jarduerak izan
ezik.
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CNAE2009

1

CNAE2009

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa
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18.13

Aurreinprimaketako eta
euskarriak prestatzeko
zerbitzuak.

19

Koke-instalazioak eta
petrolioa fintzea.

20

Industria kimikoa.

21

Farmaziako produktuen
fabrikazioa.

22.1
22.23
22.29
23.1
23.20
23.31

23.41

2
23.44

Kautxuzko produktuen
fabrikazioa.
Eraikuntzarako plastikozko
produktuen fabrikazioa
Plastikozko beste
produktu batzuen
fabrikazioa
Beira eta beirazko
produktuak fabrikatzea.
Zeramikazko produktu
erregogorrak egitea
Zeramikazko lauza
beiraztatuen eta solairulauzen fabrikazioa.
Zeramikazko etxerako
gaien eta apaingarrien
fabrikazioa.
Erabilera teknikorako
zeramikazko bestelako
gaien fabrikazioa.

Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
 Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
 Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
 Txikizkako jarduerak izan
ezik.
Zohikatz-briketen fabrikazioa
eta harrikatz eta lignitozko
briketa erregaien fabrikazioa
izan ezik.
Jarduera guztiak, uranio eta
toriozko mineralen
aberastea izan ezik.
Substantzia erradioaktiboen
fabrikazioa izan ezik zuzeneko
diagnosirako.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

23.65

23.9

24.1

24.2

24.3
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.5
25

26.1
26.2
26.3
26.4

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa

Zementua fabrikatzea
Zuntz-zementuaren
fabrikazioa.
Beste inon sailkatu gabeko
produktu urragarriak eta
metalikoak ez diren
produktu mineralen
fabrikazioa.
Burdinazko, altzairuzko eta
burdin aleaziozko
oinarrizko produktuen
fabrikazioa.
Altzairuzko tutuen, hodien,
profil hutsen eta beren
osagarrien fabrikazioa.
Altzairuaren lehen
eraldaketako beste
produktu batzuen
fabrikazioa.
Metal preziatuen ekoizpena.
Aluminioaren ekoizpena.
Berunaren, zinkaren eta
eztainuaren ekoizpena.
Kobrearen ekoizpena.
Burdinazkoak ez diren
beste metal batzuen
ekoizpena.
Metalen galdaketa.
Produktu metalikoen
fabrikazioa, makineriarena
eta ekipoena izan ezik.
Elektronikako osagaien
eta zirkuitu inprimatu
bateratuen fabrikazioa.
Ordenagailuen eta ekipo
periferikoen fabrikazioa.
Telekomunikazio-ekipoen
fabrikazioa.
Kontsumoko produktu
elektronikoen fabrikazioa.

Jarduera guztiak
Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.
Txikizkako merkataritza izan ezik.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
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CNAE2009
23.51

Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.
Osagaien muntaia izan ezik.
Osagaien muntaia izan ezik.
Osagaien muntaia izan ezik.
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CNAE2009
26.51

26.6
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26.70

26.80

27.1

27.2
27.3
27.4
27.51
27.9

28

29
30.1

4
30.2

Jardueraren izena
Neurketak egiteko,
ziurtapenak egiteko eta
nabigatzeko baliabide eta
tresnen fabrikazioa.
Erradiazio-ekipoen, ekipo
elektromedikoen eta
elektroterapeutikoen
fabrikazioa.
Optikako baliabideen
eta argazki ekipoen
fabrikazioa
Euskarri magnetiko
eta optikoen
fabrikazioa
Elektrizitate motorren,
sorgailuen eta
transformadoreen, eta
elektrizitatea banatzeko
eta kontrolatzeko tresnen
fabrikazioa.
Pilen eta metagailu
elektrikoen fabrikazioa.
Kableen eta kable-sare
gailuen fabrikazioa.
Lanparen eta argiztatzeko
gailu elektrikoen
fabrikazioa.
Etxetresna elektrikoen
fabrikazioa.
Beste material eta ekipo
elektriko batzuen
fabrikazioa.
Beste inon sailkatu gabeko
makineriaren eta ekipoen
fabrikazioa.
Ibilgailu motordunen,
atoien eta erdi- atoien
fabrikazioa.
Ontzigintza.
Tren makinen eta
materialen fabrikazioa.

Jardueraren norainokoa

Osagaien muntaia izan ezik.

Jarduera guztiak.

Osagaien muntaia izan ezik

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.

30.3
30.4
30.91
30.92

30.99

Jardueraren izena
Eraikuntza aeronautikoa
eta espaziala eta horren
makineria.
Borrokarako ibilgailu
militarren fabrikazioa.
Motozikleten fabrikazioa.
Desgaitasuna duten
pertsonentzako bizikleten
eta ibilgailuen fabrikazioa.
Beste inon sailkatu
gabeko beste
material batzuen
fabrikazioa.

Jardueraren norainokoa

Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.

Jarduera guztiak.




31

Altzarien fabrikazioa.


Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.

32.13

Imitaziozko bitxigintzako
eta antzeko salgaien
fabrikazioa

Artisau-jarduerak izan ezik.

32.40

Jokoen eta jostailuen
fabrikazioa

Artisau-jarduerak izan ezik.

32.50

Osasuneko eta
odontologiako tresnen
eta horniduren
fabrikazioa

Osagaien muntaia izan ezik.

32.91

32.99

Erratzen, brotxen
eta eskuilen
fabrikazioa
Beste inon sailkatu
gabeko beste
manufaktura-industria
batzuk.

LURZORUA KUTSA DEZAKETEN JARDUEREN ETA INSTALAZIOEN ZERRENDA

CNAE2009

Artisau-jarduerak eta osagaien
muntaia izan ezik.

Osagaien muntaia izan ezik.
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CNAE2009

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa




33.11

Produktu metalikoen
konponketa.
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33.12

Makineriaren konponketa.






33.14

Ekipamendu elektrikoen
konponketa.






33.15

Itsasontzien konponketa eta
mantentzea.
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Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa


33.16

Aireontzien eta espazioontzien konponketa eta
mantentzea.

33.17

Bestelako garraiomaterialen konponketa eta
mantentzea.

35.12

Energia elektrikoaren
garraioa.

35.13

Energia elektrikoaren
banaketa.

35.15
35.16
35.18

35.19

35.21

Energia hidroelektrikoaren
ekoizpena.
Jatorri termiko
konbentzionaleko energia
elektrikoaren ekoizpena.
Jatorri eolikoko energia
elektrikoaren ekoizpena.

Beste mota batzuetako
energia elektrikoen
ekoizpena.

Gasaren ekoizpena.

Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
 Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
 Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
 Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
 Urtean tona bat tindu,
pintura edo ur- oinarria ez
duen berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
 Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.
Azpiestazio elektrikoak eta
potentzia- nahiz erreaktantziatransformadoreak.
Azpiestazio elektrikoak eta
potentzia- nahiz erreaktantziatransformadoreak.
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CNAE2009

Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Azpiestazioak eta potentziatransformadoreak soilik.
Bizitegi-eraikinetan eguzkienergia eraldatuz energia
elektrikoa ekoiztea izan ezik.
Energia fotovoltaikoa ekoizteko
jardueretan, konbertsio- eta
transformazio-instalazioak
soilik.
Jarduera guztiak.
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CNAE2009

8

Jardueraren izena

37

Hondakin-uren bilketa eta
tratamendua.

38

Hondakinak biltzea,
tratatzea eta deuseztatzea:
balorizazioa.

45.2

Motordun ibilgailuen
mantentzea eta
konponketa.

Jardueraren norainokoa
Industriako hondakin-uren
tratamendua. Hiriko hondakinuren tratamendua 2.000
bizilagun baliokide baino
gehiagoko fabriketan.
Hondakinak baloritzatzeko eta
deuseztatzeko operazioak,
uztailaren 28ko 22/2011
Legearen, hondakin eta lurzoru
kutsatuei buruzkoaren,
aplikazio-eremuan (I. eta II.
Eranskinak) eta horren
garapen-arauetan jasotakoak
«Arropa» (20 01 10) edo
«paper eta kartoi»
(20 01 01) hondakinekin R12
nahiz R 13 operazioak soilik
egiten diren instalazioak eta
hondakin nuklearrak
kapsulatzea, prestatzea eta
beste tratamendu mota batzuk
izan ezik.
 Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
 Urtean tona bat pintura edo
ur-oinarria ez duen berniz
baino gehiago erabiltzen
denean edo
 Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean.

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa


45.4

Motorrak eta motorbizikletak eta horien
ordezko piezak eta
osagarriak saltzea,
mantentzea eta
konpontzea.







46.12

Erregaien, mineralen,
metalen eta industriako
produktu kimikoen
merkataritzako
bitartekariak.

46.71

Erregai solido, likido eta
gasdunen eta antzeko
produktuen handizkako
merkataritza.

46.72

Metalen eta metalezko
mineralen handizkako
merkataritza.

Substantzia arriskutsuen
metakinak lurperatuta
daudenean edo
Urtean tona bat pintura
edo ur-oinarria ez duen
berniz baino gehiago
erabiltzen denean edo
Lurzorua kutsa dezaketen
fokuak aire zabalean edo
zolatu gabeko lurzoruan
daudenean
Salmenta izan ezik.

Jarduera guztiak.

Gas-erregaien handizkako
salerosketa salbuetsiko da
honako kasu hauetan:
 lantegirik ez dagoenean, edo
 mantentze-lanak egiteko
eremurik ez dagoenean,
edo
 garraiobideak garbitzeko
eremurik ez dagoenean,
edo
 erregaia biltegiratzerik nahiz
hornitzerik ez dagoenean,
edo
potentzia edo erreaktantziatransformadoreak dituen
azpiestaziorik ez dagoenean,
edo
 gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzerik ez
dagoenean.
Kanpoan edo zolatu gabeko
lurzoruan gordetzen denean
soilik.

LURZORUA KUTSA DEZAKETEN JARDUEREN ETA INSTALAZIOEN ZERRENDA

CNAE2009
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CNAE2009
46.73

46.75
46.77
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47.3

47.78

Jardueraren izena
Zuraren, eraikuntzarako
materialen eta aparatu
sanitarioen handizkako
merkataritza.
Produktu kimikoen
handizkako merkataritza.
Txatarraren eta
hondakinezko produktuen
handizkako merkataritza.
Automoziorako erregaiaren
txikizkako merkataritza,
espezializatutako
establezimenduetan.
Salgai berrien beste
merkataritza batzuk
establezimendu
espezializatuetan.

Jardueraren norainokoa

Pinturen eta bernizen
handizkako merkataritza.
Jarduera guztiak.
Jarduera guztiak.
Petrolio-gas likidotuarenak ez
beste ontziratu gabeko
biltegiratze-instalazioak
daudenean soilik.
Etxean erabiltzeko erregai
likidoen txikizkako merkataritza
soilik.





49.1

Bidaiarien hirien arteko
garraioa trenez.










49.2

Salgaien garraioa trenez.


10



Lantegiak daudenean, edo
Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
Erregaia biltegiratzen
nahiz hornitzen denean,
edo
Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak
daudenean.
Lantegiak daudenean, edo
Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
Erregaia biltegiratzen nahiz
hornitzen denean, edo
Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak
daudenean.

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa



49.3

Bidaiariak garraiatzeko
lurreko beste garraio
batzuk.

49.4

Errepide bidezko salgaien
garraioa eta mudantzazerbitzuak.

49.5

Hodi bidezko garraioa.

52.1

Gordailutzea eta
biltegiratzea.

Lantegiak daudenean, edo
Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
 Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
 Erregaia biltegiratzen
nahiz hornitzen denean,
edo
 Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
 Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak
daudenean.
 Lantegiak daudenean, edo
 Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
 Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
Erregaia biltegiratzen nahiz
hornitzen denean, edo
 Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
 Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak daudenean.
Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
garraiatzen nahiz ponpatzen
direnean. Hidrokarburo likidoak
garraiatzen nahiz ponpatzen
direnean.
Gaseosoak ez diren ontzirik
gabeko merkantzia arriskutsuak
gordailutzea eta biltegiratzea.

LURZORUA KUTSA DEZAKETEN JARDUEREN ETA INSTALAZIOEN ZERRENDA

CNAE2009

11

CNAE2009

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa
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52.21

Lehorreko garraioarekin
lotutako jarduerak.

52.22

Itsas garraioari eta barruko
bide nabigagarrietatik
egindakoari uztartutako
jarduerak.

52.23

Aireko garraioarekin
uztartutako jarduerak.

74.2

Argazkigintzako jarduerak.

Lantegiak daudenean, edo
Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
 Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
 Erregaia biltegiratzen
nahiz hornitzen denean,
edo
 Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
 Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak
daudenean.
 Lantegiak daudenean, edo
 Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
 Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
 Erregaia biltegiratzen nahiz
hornitzen denean, edo
 Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
 Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak
daudenean.
 Lantegiak daudenean, edo
 Mantentze-lanak egiteko
eremuak daudenean, edo
 Garraiobideak garbitzeko
eremuak badaude, edo
 Erregaia biltegiratzen nahiz
hornitzen denean, edo
 Gaseosoak ez diren
substantzia arriskutsuak
biltegiratzen direnean, edo
 Azpiestazio elektrikoak edo
transformadoreak
daudenean.
Errebelatua, positibatua eta
inprimaketa soilik. Txikizkako
merkataritza izan ezik.

Jardueraren izena

Jardueraren norainokoa

81.29

Garbiketako beste jarduera
batzuk.

Kamioiak eta andel-ontziak
barrutik garbitzea soilik.

93.12

Kirol-kluben jarduerak.

96.01

Ehun- eta larru-janzkien
garbiketa eta ikuzketa.

Tiro-klubak soilik, munizioa
erabiltzen denean.
Txikizkako merkataritza izan
ezik, lehorrean garbitzeko
jarduerak salbu.

Oharrak:
(1) Lurzorua kutsa dezakeen jardueratzat hartuko da baldin eta
zerrendako jardueraren bat garatzen badu, bai jarduera nagusi gisa
bai bigarren mailako jarduera gisa.
(2) Aurrekoez gain, honako jarduera hauek ere lurzorua kutsa dezakete,
baldin eta lurzorua ukituz garatzen badira:
Martxoaren 10eko 363/1995 Errege Dekretuan jasotako
substantziaren bat edo batzuk urtean 10 tona baino kopuru
handiagoan sortzea, maneiatzea edo metatzea (errege-dekretu
horren bidez onartzen da substantzia berrien jakinarazpenaren
eta substantzia arriskutsuen sailkapen,
ontziratze eta
etiketatzearen
gaineko
erregelamendua);
eta
norberak
erabiltzeko erregaia biltegiratzea, urriaren 1eko 1523/1999
Errege Dekretuaren arabera, urteko batez besteko kontsumoa
300.000 litro baino gehiagokoa bada eta bildutako bolumena
guztira 50.000 litrokoa edo handiagoa bada (errege-dekretu
horren bidez, aldatu egiten dira honako hauek: petrolioinstalazioen erregelamendua, zeina urriaren 20ko 2085/1994
Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen; MI-IP03 instrukzio
tekniko osagarria, zeina irailaren 15eko 1427/1997 Errege
Dekretuaren bidez onartu baitzen; eta MI-IP04 instrukzio tekniko
osagarria, zeina abenduaren
28ko 2201/1995 Errege
Dekretuaren bidez onartu baitzen).
Lurpeko tangetan norbere erabilerarako erregaia biltegiratzea,
erregaiaren kopurua edozein dela ere.
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