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5 SAILA. ERAIKINTZA.
50 Multzoa. Eraikintza.
501 TALDEA. ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA.
501.1 Epigrafea—Eraikinen eraikintza osoa, konponketa eta kontserbaketa.
501.2 Epigrafea.—Obra zibilen eraikintza, konponketa eta kontserbaketa.
501.3 Epigrafea.—Igeltsaritza eta, orohar eraikintzako lan txikiak.
502
TALDEA.
LURREN
KONTSOLIDAKETA
ETA
PRESTAKETA,
ERAISKETAK, URAK ATERATZEKO ZULAKETAK, ZIMENTAZIOAK ETA
ZOLAZTAKETAK.
502.1 Epigrafea—Eroisketak eta santsiketak orohar.
502.2 Epigrafea.—Eraikinak jasotzeko lurren kontsolidaketa eta prestaketa abailketa eta
dragaketa sistemak barne direlarik.
502.3 Epigrafea.—Obra zibilak egiteko lurren kontsolidaketa prestaketa, abailketa eta
dragaketa sistemak barne direlarik.
502 4 Epigrafea—Eraikinak jasotzeko zimendaketak eta zolaztaketak.
502.5 Epigrafea—Zimendaketak eta zolaztaketak.
502.6 Epigrafea.—Urak ateratzeko zulaketak.
503 TALDEA. ESTRUKTURA ETA ESTALDUREN PRESTAKETA ETA
MUNTAIA, POSTEAK ETA DORRE METALIKOAK, KARRILAK, ATAKAK,
GARABIAK, ETAB.
503.1 Epigrafea—Eraikuntzetako estruktura eta estaldura eta estalkintzen prestaketa eta
muntaia.
503.2 Epigrafea.—Obra Zibiletako estrukturen. estalkien eta estalduren prestaketa eta
muntaia.
503.3 Epigrafea.—Garraiorako estruktura metalikoen muntaia eta instalaketa, portuak
obra hidrauliko, zubiak, posteak eta dorre metalikoak, karrilak, etab.
503.4 Epigrafea—Obra, harri naturalez edo artifizialez egitea edo eraikuntzako
materialez beti ere higidura mekanikodun makinaria erabiltzen ez bada, ez eta lau
langile baino gehiago erabiltzen ez beda.
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504 TALDEA. INSTALAZIOAK ETA MUNTAIAK.
504.1 Epigrafea—Instalazio elektrikoak orohar. Sare telegrafikoen instalazioak,
telefonikoenak, haririk gabeko telefoniarenak eta telebistarenak. Portu eta
aireportuetako tanga sistemen instalazioak.
Oharra: Epigrafe hontan matrikulaturik dauden subjektu pasiboek iturgintza
instalakuntzak burutzeko ahalmena izango dute.
504.2 Epigrafea—Iturgintza instalazioak.
Oharra: Epigrafe hontan matrikulaturik danden subjektu pasiboek hotz, bero eta aire
egokitzapeneko instalazioak burutzeko ahalmena izango dute.
504.3 Epigrafea—Hozkintza, berogintza eta aire akondizionatuaren instalazioak.
Oharra: Epigrafe hontan matrikulaturik dauden subjektu pasiboek iturgintza
instalakuntzak burutzeko ahalmena izango dute.
504.4 Epigrafea—Tximistorratzak eta antzekoak instalatzea.
504.5 Epigrafea—Edozein moeta eta klasetako sutegien muntaia eta instalaketa, beren
akzesorio eta guzti, eta industrialerako ezik, baste edozein erabilpenerako.
504.6 Epigrafea.—Edozein mota eta klasetako igogailuen muntaia eta instalaketa.
504 7 Epigrafea—Instalazio telefonikoak, telegrafikoak, haririk gabeko telegrafikoak
eta telebistarenak, edozein motatako eraikin eta eraikintzetan jartzekoak.
504.8 Epigrafea.—Muntaia elektrikoak eta industri instalazio elektrikoak, ez makinaria
ez eta instalazio edo muntaiarako elementuak saltzen edo aportatzen ez direnean.
505 TALDEA. OBREN AMAIERA.
505.1 Epigrafea—Edozein motatako, eta edozein eratako obretan, kanpo eta barru
aldeen errebestimentua
505.2 Epigrafea—Edozein motatako, eta edozein eratako obretan, zoru lausoketa eta
zolaztaketa.
505.3 Epigrafea—Lur lausoketa eta zolaztaketa edozein motatako egurrez prestatzea eta
egitea
Oharra: Epigrafe honen barruko dira jarritako egurra leuntzea eta barnizatzea.
505.4 Epigrafea—Edozein moetatako, eta edozein eratako obretan, isolamendu
fonikoak, termikoak eta akustikoak jartzea; edozein motatako eraikin eta eraikintzak,
edonolako bidea erabiliz iragazkaiztea.
505.5 Epigrafea—Zurgintza eta zerrailgintza.
506.6 epigrafea. Edozein motatako pintaketa, paper, ehun edo plastikozko estaldurak,
eta eraikin eta lokalen akabera eta apainketa.
505.7 epigrafea. Igeltsu eta eskaiolaz egindako lanak, eraikuntza eta lokalen apaindura.
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506 TALDEA. ERAIKUNTZA ETA DRAGAKETARAKO ZERBITZU
LAGUNTZAILEAK.
506.0 Epigrafea—Aldamioak, sabaiarkuak, zurez moldeaketak, etabarren instalazioa,
erabilpena eraikintzaz beste izanik ere.
507 TALDEA. EDOZEIN MOTATAKO OBRAREN ERAIKINTZA, KONPONKETA
ETA KONTSERBAZIOA.
Oharrak:
1. Talde honek 5 Sailean, Eraikuntza, sailkatutako iharduketa guztiak burutzeko
ahalmena ematen du.
2. Talde honetakoak dira eraikintza iharduketarako lanak, beharrezko eginkizunak eta
hari dagozkionak, non aipagarriak diren harrobien ustiaketak eta hormigoien eta
asfaltoetarako aglomeratuen fabrikazioak, beti ere lortutako ekoizkinak bereziki obraren
buruketa aldian funtzionatzen duten instalazioetan fabrikatzen badira eta bereziki
enpresa eraikitzaileek egiten dituzten obretan erabiltzen badira.
3. Era berean, talde honetakotzat hartuko dira erreten prefabrikatuak, obran bertan
kokatutako tailerretan egiten direnean eta buruketan dagoen proiektuari dagozkion
modeloak badira, eta, beraz, merkatuan erabilgarriak izan daitezkeen ekoizkin tipifikatu
eta normalizatuak ez badira, eta beti ere aipatu tailerrek araugai diren obrek irauten
duten obretan funtzionatzen badute bakarrik.
508 TALDEA. INTERES EKONOMIKOKO TALDEEK ETA ALDI BATERAKO
ENPRESA
BATASUNEK
EGINDAKO
ERA
GUZTIETAKO
OBREN
ERAIKUNTZA.
Oharra: eraikuntza jarduerak egiten dituzten interes ekonomikoko taldeek eta aldi
baterako enpresa batasunek talde honengatik hartu behar dute alta zergaren matrikulan,
inolako kuotarik ordaindu gabe. Horrek ez du galaraziko dena delako talde edo batasuna
eratzen duten enpresei dagokien tributazioa
exijitzea.
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