
ZERBITZU TALDEAK ETA AZPITALDEAK   

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araubide Orokorraren 37. artikulua, urriaren 12ko 1098/2001 Errege 
Dekretuak ontzat emandakoa (urriaren 26ko eta abenduaren 19ko BOE)

L taldea.  
1. Artxiboetako lanetarako eta antzekoetarako zerbitzu osagarriak  
3. Inkestak egitea, datuak biltzea eta antzeko beste zerbitzu batzuk.  
5. Biltzarrak, azokak eta erakusketak antolatzea eta sustatzea.  
6. Etxezaintza, sarbideen kontrol eta jendaurreko informazio zerbitzuak. 

M taldea. 
1. Higienizatzea, desinfekzioa, eta intsektuak eta arratoiak hiltzea.  
2. Segurtasun, zainketa eta babes zerbitzuak.  
4. Arte grafikoak.  
5. Liburutegi, artxibo eta museo zerbitzuak.  
6. Ostalaritza eta janari-zerbitzuak.  
O taldea. 
1. Eraikinak kontserbatzea eta mantentzea.  
2. Errepide, pista, autobide, autobia eta galtzadak kontserbatzea eta 

mantentzea.  
3. Ur- eta estolda-sareak kontserbatzea eta mantentzea.  
4. Araztegien kontserbazioa eta mantentze-lan integralak.  
6. Mendiak eta lorategiak kontserbatzea eta mantentzea.  
P taldea. 
1. Ekipo eta instalazio elektronikoak eta elektrikoak mantentzea eta 

konpontzea.  
2. Iturgintzako eta ur- eta gas-hodien ekipo eta instalazioak mantentzea 

eta konpontzea.  
3. Berokuntza eta aire girotuko ekipo eta instalazioak mantentzea eta 

konpontzea.  
5. Segurtasuneko eta suteen kontrako ekipo eta instalazioak mantentzea 

eta konpontzea.  
7. Jasogailuen eta translazio horizontaleko gailuen ekipo eta instalazioak 

mantentzea eta konpontzea. 

Q taldea. 
1. Makinak mantentzea eta konpontzea.  
2. Ibilgailuak mantentzea eta konpontzea.  
R taldea. 
1. Bidaiarien garraioa errepidez. 
2. Gaixoak edozein garraiobide erabiliz eramatea.  
5. Hondakinak jaso eta garraiatzea.  
6. Zerbitzu airetikoak.  
9. Mezularitza, posta eta banaketa zerbitzuak.    

T taldea. 
1. Publizitate-zerbitzuak.  
5. Itzultzaile eta interpreteen zerbitzuak. 

U taldea. 
1. Garbiketa-zerbitzuak.  
4. Bidaia-agentziak.  
8. Telefono bidezko informazio eta laguntza-zerbitzua.

V taldea. 
3. Informatika eta telekomunikazio ekipo eta instalazioak mantentzea 

eta konpontzea. 
4. Telekomunikazio-zerbitzuak.  
5. Sistema informatikoen eta azpiegitura telematikoen ustiapena eta 

kontrola. 
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L taldea.  
1. Artxiboetako lanetarako eta antzekoetarako zerbitzu osagarriak  
3. Inkestak egitea, datuak biltzea eta antzeko beste zerbitzu batzuk.  
5. Biltzarrak, azokak eta erakusketak antolatzea eta sustatzea.  
6. Etxezaintza, sarbideen kontrol eta jendaurreko informazio zerbitzuak. 
M taldea. 
1. Higienizatzea, desinfekzioa, eta intsektuak eta arratoiak hiltzea.  
2. Segurtasun, zainketa eta babes zerbitzuak.  
4. Arte grafikoak.  
5. Liburutegi, artxibo eta museo zerbitzuak.  
6. Ostalaritza eta janari-zerbitzuak.  
O taldea. 
1. Eraikinak kontserbatzea eta mantentzea.  
2. Errepide, pista, autobide, autobia eta galtzadak kontserbatzea eta 
mantentzea.  
3. Ur- eta estolda-sareak kontserbatzea eta mantentzea.  
4. Araztegien kontserbazioa eta mantentze-lan integralak.  
6. Mendiak eta lorategiak kontserbatzea eta mantentzea.  
P taldea. 
1. Ekipo eta instalazio elektronikoak eta elektrikoak mantentzea eta 
konpontzea.  
2. Iturgintzako eta ur- eta gas-hodien ekipo eta instalazioak mantentzea 
eta konpontzea.  
3. Berokuntza eta aire girotuko ekipo eta instalazioak mantentzea eta 
konpontzea.  
5. Segurtasuneko eta suteen kontrako ekipo eta instalazioak mantentzea 
eta konpontzea.  
7. Jasogailuen eta translazio horizontaleko gailuen ekipo eta instalazioak 
mantentzea eta konpontzea. 
Q taldea. 
1. Makinak mantentzea eta konpontzea.  
2. Ibilgailuak mantentzea eta konpontzea.  
R taldea. 
1. Bidaiarien garraioa errepidez. 
2. Gaixoak edozein garraiobide erabiliz eramatea.  
5. Hondakinak jaso eta garraiatzea.  
6. Zerbitzu airetikoak.  
9. Mezularitza, posta eta banaketa zerbitzuak.    
T taldea. 
1. Publizitate-zerbitzuak.  
5. Itzultzaile eta interpreteen zerbitzuak. 
U taldea. 
1. Garbiketa-zerbitzuak.  
4. Bidaia-agentziak.  
8. Telefono bidezko informazio eta laguntza-zerbitzua.
V taldea. 
3. Informatika eta telekomunikazio ekipo eta instalazioak mantentzea 
eta konpontzea. 
4. Telekomunikazio-zerbitzuak.  
5. Sistema informatikoen eta azpiegitura telematikoen ustiapena eta 
kontrola. 

