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LURSORUAREN KALITATEA IKERTU ETA BERRESKURATZEKO EGIAZTATUTAKO  ERAKUNDEEN ZERRENDA  
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ZENBAKIA 

 

 

WEB 

 

 

LORTUTAKO EGIAZTAPENAK 

AFESA MEDIO AMBIENTE, 

S.A. 

 

c\Idorsolo 15, Edif. San Isidro II 

48160 DERIO 

944239700 

www.afesa.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. Egiaztatutako 

teknikak: LANDFARMING  eta  BIOPILAK. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 
 

 

http://www.afesa.es/
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HERA TRATESA, S.A.U. 

 

 

c\Isla de Hierro 7, 1ª planta 

28700 SAN SEBASTIAN DE LOS 

REYES (MADRID) 

917362177 

www.heraholding.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: FASE ANIZTUNEN ATERATZEA, 

ZORUPEKO LURRUNEN ERAUZKETA, AIRSPARGING, LIKIDO TOTALEN 

PONPAKETA EDO PONPAKETA BIKOITZA eta BIOKONPONKETA. 

 On site eta off site tekniketan egiaztatutako tratamenduak dira: BIOKONPONKETA (ex 

situ), BERO DESORTZIOA(on site) eta LURZORUEN GARBIKETA (on site). 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 
 

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

 

Av. de los Olmos, 1 - 2º - oficina 201 

01013 VITORIA-GASTEIZ 

945121901 
 

Avda. Lehendakari Aguirre 9, 5º izq. 

48014 BILBAO 

944761190 
 

c/ Portuetxe, 45 A -2º - of. 2 

20018 SAN SEBASTIAN-DONOSTIA 

943310313 

www.appluscorp.com 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 
 

BASOINSA, S.L. 

 

c\Doctor Luis Bilbao Libano 11 

48940 LEIOA 

944807073 

www.basoinsa.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak: FITOKONPONKETA 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

http://www.heraholding.com/
http://www.appluscorp.com/
http://www.basoinsa.com/
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 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 
 

 

BEFESA GESTIÓN DE 

RESIDUOS INDUSTRIALES, 

S.L. 

 

Polígono Industrial Granada 

c\D-3 bajo 

48530 ORTUELLA 

954937111 

www.befesa.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. In situ teknikan 

egiaztatutako tratamenduak dira: AIRSPARGING, HEZI HIDRAULIKOEN BITARTEZ 

LURZORUEN EUSTEA, “BIOVENTING” LURRUNEN ERAUZKETA, UREN 

PONPAKETA, FASE ANIZTUNEN ERAUZKETA. 

 On site teknikan egiaztatutakoak dira: BIOPILAK, INSTALAZIO MUGIKORRAN 

EGINIKO BERO DESORTZIOA eta LANDFARMING. 

COMPAÑÍA GENERAL DE 

INGENIERÍA Y SONDEOS, S.A., 

CGS. 

c\Anabel Segura, 11 Edificio A, 3º 

28108 ALCOBENDAS (MADRID) 

914902410 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

CONSULNIMA, S.L. 

c/Infanta Mercedes 90 – 4º 

28020 MADRID 

917499100 

www.consulnima.com 

 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea  

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

DEC 

c/Infanta Mercedes 90 – 4º 

28020 MADRID 

917499100 

 

 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. In situ teknikan 

egiaztatutako tratamenduak dira: LURPEKO UREN PONPAKETA ETA 

DESKONTAMINAZIOA. 

 On site eta off-site tekniketan egiaztatutako tratamenduak: LURZORUEN GARBIKETA, 

BERO DESORTZIOA, EGONKORTZE/GERATZE, BIOKONPONKETA. 

DINAM INGENIERÍA, S.L. 

 

Parque tecnológico Bizkaia Edif. 804 

48160 DERIO 

944034007 

www.dinam.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

http://www.befesa.es/
http://www.dinam.es/
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tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. Egiaztatutako 

teknikak: LANDFARMING  eta  BIOPILAK. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

ECA, ENTIDAD 

COLABORADORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN, S.A.U. 

 

Muelle Tomas Olabarri, 5 – 2º 

48930 AREETA (GETXO) 

944722182 

www.eca.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

SITA SPE IBÉRICA, S.L.U. 

 

Pol. Industrial Goiain 

01170 ÁLAVA 

945465802 

www.ecocat.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: FASE ANIZTUNEN ERAUZKETA, 

BIOVENTING, BIOSPARGING, KONFINAMENDU ERAGINKORRA, VENTING, 

AIRSPARGING, PONPAKETA, PRODUKTU ASKEEN ERAUZKETA PASIBOA. 

 On site teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: BIOPILAK eta LANDFARMING. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

 

EGIMA INGENIERIA 

MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 

 

Juan Ajuriaguerra 27, 2º 

48009 BILBAO 

944272210 

 

www.egima.net 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

http://www.eca.es/
http://www.ecocat.es/
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EKOS ESTUDIOS 

AMBIENTALES, S.L. 

 

Donostia Etorbidea, 2-Bajo, Local 2 

20160 LASARTE 

943364462 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa.. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

EMPRESA PARA LA GESTIÓN 

DE RESIDUOS INDUSTRIALES, 

S.A. (EMGRISA). 

c\Conde de Peñalver, 38 – 3ª planta 

28006 MADRID 

914119215 

www.emgrisa.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: BIOSLURPING, FASE LIKIDOEN 

PONPAKETA ETA  HUTS-ERAUZKETA, BIOVENTING, AIRSPARGING,  

KONFINAMENDU ERAGINKORRA, LURSORUEN GARBIKETA. 

 On site teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: BIOPILAK eta LANDFARMING. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea.  

 

ENVIRON IBERIA, S.L. 

 

 

Pza. Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 1 – 4º 

28004 MADRID 

918298393 

 

www.environcorp.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

EPTISA CINSA INGENIERÍA Y 

CALIDAD, S.A. 

 

Av. Iparraguirre 82 

48940 LEIOA 

944806225 

www.eptisa.com 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

http://www.emgrisa.es/
http://www.environcorp.es/
http://www.eptisa.com/
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 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lursoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

ERM IBERIA, S.A 

 

PASEO DE LA CASTELLANA,184, 3ª 

PLANTA 

28046 MADRID 

914111440 

www.erm.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

- Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: AIR SPARRING/SVE, OXIDAZIOZ 

EGINIKO TRATAMENTU KIMIKOA (ISCO), SVE (SOIL VAPOR EXTRACTION). 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

FCC ÁMBITO, S.A. 

 

c\Ulises 18, 3ª Planta, Edif.. G 

28043 MADRID 

917224190 

www.ambitofcc.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lursoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: PONPAKETA, FASE BITAN EGINIKO 

ERAUZKETA, LURSORUEN AIRESTAPENA, BIOVENTING ETA BIOSPARGING, 

FITOKONPONKETA. 

 On site eta off site tekniketan egiaztatutako tratamenduak dira: LANDFARMING, 

BIOPILAK, BUSTITAKO GRANULOMETRIKAREN BEREIZKETA.  

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

http://www.erm.com/
http://www.ambitofcc.com/
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GARRIGUES MEDIO 

AMBIENTE, CONSULTORÍA 

TÉCNICA Y DE GESTIÓN 

INTEGRADA DEL MEDIO 

AMBIENTE, S.L. 

c\Hermosilla 3 

28001 MADRID 

915145200 

www.garriguesmedioam

biente.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea  

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lursoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

GEOTECNIA 2000,S.L. 

Avda. de la Industria, 51 Bis. 

28760 – Tres Cantos (Madrid) 

Tel. 91 131 43 10 

oficinatecnica@geotecnia2000.com 

 

www.geotecnia2000.com 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ” tratamendu-teknikaren 

bidez. UREN ERAUZKETA ETA“PUMP & TREAT” TRATAMENDUA,  

LURZORUPEKO AIRE ERAUZKETA SVE, PRODUKTU ASKEEN ERAUZKETA 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS, 

S.A. (GEOCISA) 

 

c\Los Llanos de Jerez, 10-12 

28820 COSLADA (MADRID) 

916603000 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lursoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak dira: UREN PONPAKETA,  ASEGABE DAUDEN 

ALDEETAKO AIRE ERAUZKETA, GOI-HUTS ETA AIRE INJEKZIO BIDEZ 

EGINIKO ZORUPEKO LURRUNEN ERAUZKETA ETA LURRUNEN 

BERREZKURATZEA, OXIDAZIOZ EGINIKO TRATAMENDU KIMIKOA, IN-SITU-n 

EGINIKO BIOKONPONKETA TRATAMENDUAK, LANDFARMING eta 

LURSORUEN GARBIKETA. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

GEYSER HPC, S.A.U. 

 

Avda. Iparraguirre 80, 1º Dcha. 

48940 LEIOA 

944632333 

www.geyserhpc.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

http://www.garriguesmedioambiente.com/
http://www.garriguesmedioambiente.com/
mailto:oficinatecnica@geotecnia2000.com
http://www.geotecnia2000.com/
http://www.geyserhpc.es/
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 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. In situ teknikan 

egiaztatutako tratamenduak dira: LURZORUKO GAS ERAUZKETA ETA, 

ERRAUZKETA, OXIDAZIO KATALITIKO EDO KONDENTSAZIOA. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 
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IDOM – INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA, S.A. 

 

Av. Lehendakari Aguirre 3 

48014 BILBAO 

944797600 

www.idom.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. In situ eta off 

site tekniketan egiaztatutako tratamendua: LANDFARMING. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

INGENIERÍA, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS NIP, S.A. 

 

c\Blanco White 4, 1ºA 

41018 SEVILLA 

954535453 

www.nipsa.es 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. Egiaztatutako 

teknikak: HIDROKARBUROEK ERASO DITUZTEN ZORUPEKO UREN 

BIOKONPONKETA eta HUTS BIDEZ EGINIKO ZORUPEKO LURRUNEN 

ERAUZKETA ETA LURRUNEN BERREZKURATZEA da. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

http://www.idom.es/
http://www.nipsa.es/
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INGENIEROS ASESORES, S.A. 

 

Parque Tecnológico 39 

33428 LLANERA 

985980050 
 

Paseo de Baratzetegi, 2 bajo 

20015 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

943224272 

www.ingenierosasesores

.com 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua.. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 

KEPLER INGENIERÍA Y 

ECOGESTIÓN, S.L.. 

 

P.E. INBISA Nave 23 CTRA N-1, KM 234 

09001 BURGOS 

947256233 

 

www.kepler.es 

 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. In situ teknikan 

egiaztatutako tratamenduak dira: BIOVENTING, LURRUNEN ERAUZKETA, 

ZORUPEKO UREN PONPAKETA ETA FASE ASKEAREN ERAUZKETA, 

BIOUGALKETA. 

 In situ  teknikan egiaztatutako tratamenduak: BIOPILAK eta LANDFARMING 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea 

FUNDACIÓN TECNALIA 

RESEARCH & INNOVATION 

Parque tecnológico Bizkaia Edif. 700 

48160 ZAMUDIO 

946073300 

www.labein.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

INGENIERIA IDEMA, S.L. 

Av. Autonomía 2, Edif. 2 

48940 LEIOA 

944805540 

 
 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

http://www.ingenierosasesores.com/
http://www.ingenierosasesores.com/
http://www.kepler.es/
http://www.labein.es/
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LIMIA & MARTIN, S.L. 

Muelle Tomás Olabarri 3, 2º 

48930 AREETA (GETXO) 

944307524 

http://www.limia-

martin.com/ 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak: Lurzorua urez garbitzeko putzu biribila, Lur 

azpiko ura zirkulatzeko putzua, Lur azpiko ura zirkulatzeko putzu  pilatua, 

Zirkulazio-putzu erreaktiboa, Aire bidezko putzu-erauzketa in situ (stripping) / 

huts-lurrunketarako putzua, Ura zirkulatzeko mikrobiologikoki hobetutako 

putzua, Barrera iragazkor erreaktibo birtualak (Virtually permeable reactive 

barriers (IEG vPRB), LNAPL bidez berreskuratzea, DNAPLak berreskuratzea - 

Likido lodiak uretakoa ez den fasean 

Oxidazio eta erredukzio kimikoa in situ 

Lur azpiko uraren aireztapen ardazkidea 

Erauzgailu konpaktua KS 1000 

Lurrunaren huts-erauzketa 

Ikatz aktibo pikortsuko adsortzio-sistemak 

Lurzoruko airearen zirkulazioa - Lurrunaren huts-erauzketa 

Lurzoruko  airea zuzentzeko zirkulazio-sistemak - Bioaireztapena 

Maila anitzeko langiketa-putzuak 

Likidoa hutsean berreskuratzea 

Beroak sustatutako lurzoruko airearen zirkulazioa 
 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lursoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

LITOCLEAN, S.L. 

c\Provença, 216 3º 

08036 BARCELONA 

933667535 

www.litoclean.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 
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berreskurapenak edo indusketa eta metatze konntrolatuetan oinarritutakoak. In situ 

teknikan egiaztatutako tratamenduak: FASE BIKOIZDUN GOI HUTS BIDEZ EGINIKO 

FASE ASKEAREN ERAUZKETA, FASE BIKOITZEAN DAUDEN LURREN ETA 

ZORUPEKO UREN PONPAKETA ETA GOI HUTS BIDEZ EGINIKO 

TRATAMENDUA. 

 On site eta off site tekniketan egiaztatutako tratamenduak dira: HUTS-ERAUZKETA 

BIDEZ EGINIKO LURZORUEN ETA ZORUPEKO UREN GARBIKETA 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

LURGINTZA INGENIERÍA 

GEOLÓGICA, S.L. 

 

Euskalduna 5 ext. 1º Dcha. 

48008 BILBAO 

944446853 

www.lurgintza.com 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea. 

MEDITERRA CONSULTORS 

AMBIENTALS, S.L. 

Sant Maximiá 2 

17300 BLANES (GIRONA) 

972358536 

www.mediterra.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

 

http://www.lurgintza.com/
http://www.mediterra.es/
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ONDOAN, S.Coop. 

Parque tecnológico Bizkaia Edif. 101-C 

48170 ZAMUDIO 

944522313 

www.ondoan.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

     

 

http://www.ondoan.com/
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SGS TECNOS, S.A. 

Pol. Ugaldeguren 2, parcela 16 

48170 ZAMUDIO 

944525000 

www.es.sgs.com 

 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

TAUW IBERIA, S.A. 

AVDA. DE LA ALBUFERA, 321-1º 

E-28031 MADRID 

913789700 

www.tauw.es  

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

TEKNIMAP ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE, S.L. 

Avda. Otaola 7, 2º 

20600 EIBAR 

943200936 

www.teknimap.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

    

 

http://www.es.sgs.com/
http://www.tauw.es/
http://www.teknimap.es/
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UNITED RESEARCH SERVICES 

ESPAÑA, S.L. (URS) 

c\Mendez Alvaro 9, 2º Dcha 

28045 MADRID 

915064730 

www.urscorp.es 

 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa. 

 Lurzoruaren kalitatearen miaketazko ikerketa xehatua. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berrezkuratzeko neurriak gauzatzea, “in situ”, “on site” edo “off site” 

tratamendu-teknikaren bidez. Salbuezpenak izando dira instalazio finkoetan egindako 

berreskurapenak edo indusketa eta metatze kontrolatuetan oinarritutakoak. In situ teknikan 

egiaztatutako tratamenduak:  AIRSPARGING, BIOKONPONKETA, UR PONPAKETA,  

FASE ANITZAK ERAUZTEA (bioslurping), AIRE ERAUZKETA, ZORUPEKO UREN 

PONPAKETA eta OXIDAZIO KIMIKOA. 

On site eta Off site tekniketan egiaztatutako tratamendua BIOPILAK da. 

 Berrezkuratzeko neurriak hartu eta gero geratutako lurzoruaren kalitatearen ikerketak 

diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

WORLEY PARSONS KOMEX, 

S.L. 

Avda. Europa 34, bloque C, 1ºdcha. 

28023 MADRID 

917991092 

www.worleyparsons.co

m 

 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak diseinatzea. 

 Lurzoruaren kalitatea berreskuratzeko neurriak gautzatzen direla ikuskatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen kontrolerako eta jarraipenerako neurriak diseinatu eta gauzatzea. 

 Lurzoruaren kalitatearen adierazpen baten edukia osatzen duten prebentzio edota 

defentzarako neurriak diseinatu eta ikuskatzea 

 

Azken eguneratzea 2015/7/1 

Edozein zuzentze edo aldaketarik egin nahiez gero mesedez deitu ezazue telefono zenbaki honetara: 945 01 69 88 

http://www.urscorp.es/
http://www.worleyparsons.com/
http://www.worleyparsons.com/

