EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2021eko uztailaren 2a, ostirala

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

ERANSKINAK, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren
29ko Aginduarenak. Agindu horren bidez, autonomoei (enpresaburuak eta
profesionalak) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko
eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak emateko oinarriak onartzen
dira, eta dagokion deialdia egiten da.
I. ERANSKINA
LAGUNTZAK JASO DITZAKETEN JARDUERAK: EJSN-EJZ BALIOKIDETASUNTAULA
EKONOMIA-JARDUEREN ESPAINIAKO
SAILKAPENA
EJSN
JARDUERAREN DESKRIBAPENA
0710

Burdin-mineralak erauztea

1052

Izozkiak elaboratzea

1082

Kakaoa,
txokolatea
eta
produktuak fabrikatzea

1083

Kafea, tea eta infusioak elaboratzea

1101

Edari
alkoholdunak
errektifikatzea eta nahastea

1102

1103

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

1.211.1

Burdin-mineralak erauztea eta prestatzea

1.211.2

Burdin-mineralak prestatzea, faktoria independentean
edo meatze-ustiapenaren edo -emakidaren perimetrotik
kanpo
Izozkiak eta antzekoak elaboratzea

1.414.4
gozogintzako 1.421.1

Kakaoaren eta txokolatearen industria

1.421.2

Gozogintzako produktuak elaboratzea

1.423.1

destilatzea, 1.424.1

Ardoak elaboratzea

1.424.2

Pattar naturalak lortzea

1425

Ardotik ez datozen pattar konposatuak, likoreak eta
aperitiboak lortzea
ARDO-INDUSTRIA

1.425.1

Ardoak elaboratzea eta ontzea

1.425.2

Ardo apardunak elaboratzea

1.425.9

Beste inon sailkatu gabeko bestelako ardo-industriak

Sagardoa eta frutatik eratorritako bestelako 1426
edari hartzituak elaboratzea
1.426.1

1104

Destilatu
gabeko
eta
hartziduratik 1.425.3
eratorritako bestelako edariak elaboratzea
1.425.9

1105

Garagardoa fabrikatzea

SAGARDOTEGIAK
Sagardoa eta antzeko bestelako edari hartzituak
Sagardotegietako hondakin-produktuak
Bestelako ardo bereziak elaboratzea
Beste inon sailkatu gabeko bestelako ardo-industriak

1427

GARAGARDOA ETA GARAGARDO-MALTA FABRIKATZEA

1.427.1

Garagardoa eta garagardo-malta

1.427.2

Garagardoa fabrikatzeko azpiproduktuak eta hondakinproduktuak
Garagardoa eta garagardo-malta

1106

Malta fabrikatzea

1107

Alkoholik gabeko edariak fabrikatzea; ur 1.428.1
mineralen eta botilatutako bestelako urak
ekoiztea
1.428.2

1.427.1

Ehun zuntzak prestatzea eta irutea

Kafea eta tea eta kafe-suzedaneoak elaboratzea
Alkoholak destilatzea eta errektifikatzea

1.424.3

1.426.2

1310

DESKRIBAPENA

EPIGRAFE
A

1.431.1
1.431.2
1.432.1

Ur mineral naturalak prestatzea eta ontziratzea

Gas-urak eta bestelako edari alkoholdunak fabrikatzea
Kotoizko zuntzak prestatzea (desmuntatu, kardatu,
orraztu)
Kotoia eta haren nahasketak irutea eta bihurritzea
Artilezko zuntzak prestatzea (sailkatu, garbitu, kardatu,
orraztu)
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1.432.2

Artilea eta haren nahasketak irutea eta bihurritzea

1.433.1

1.439.3

Zeta naturalaren eta haren nahasketen industriako
produktuak
Zuntz artifizialak eta sintetikoak prestatzea, irutea eta
ehuntzea
Zuntz gogorrak eta haren nahasketak irutea eta
bihurritzea
Ehungintza, berreskuratuko zuntza erabiliz

1.431.3

Kotoizko ehuna eta haren nahasketak

1.433.2
1.434.3

1320

Ehun-oihalak fabrikatzea

1.432.3

Artilezko ehuna eta haren nahasketak

1433

ZETA NATURALA ETA HAREN NAHASKETEN, ETA ZUNTZ
ARTIFIZIAL ETA SINTETIKOEN INDUSTRIA
Zeta naturalaren eta haren nahasketen industriako
produktuak
Zuntz artifizialak eta sintetikoak prestatzea, irutea eta
ehuntzea
ZUNTZ
GOGORREN
ETA
HAIEN
NAHASKETEN
INDUSTRIA
Iruteko prestatutako zuntz gogorrak

1.433.1
1.433.2
1434
1.434.1
1.434.2
1.434.4

1330

Ehunen akabera

Ehunekin ekoitzitako
janzkiak salbu

gaiak

1.439.3

Ehungintza, berreskuratuko zuntza erabiliz
Beste inon sailkatu gabeko bestelako ehun-industriak

1436

EHUN ENPESATUEN AKABERA

1.436.1

Ehun zurituak

1.436.2

Ehun tindatuak

1.436.3

Ehun estanpatuak

1.436.9

Enpesatutako, mertzerizatutako edo beste era batera
bukatutako ehunak
Ehun inpregnatuak fabrikatzea

fabrikatzea, 1.371.6
1.437.1
1453
1.455.1
1.455.9

1396

1399

Erabilera tekniko eta industrialeko bestelako 1.437.2
ehunkiak fabrikatzea
1.455.9
Beste inon sailkatu
ehunkiak fabrikatzea

gabeko

bestelako 1.439.2

Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak ekoiztea
ehunekin
Feltro, tul, ahokadura, eskudel eta abarrak fabrikatzea
Beste inon sailkatu gabeko bestelako ehun-industriak

1.454.1
1.456.2

Larruki artifiziala

1413

Kanpoko bestelako janzkiak ekoiztea

1453

Bestelako janzkiak eta osagaiak ekoiztea

Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak ekoiztea
ehunekin
Ehun inpregnatuak fabrikatzea

Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak ekoiztea
ehunekin
JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN
EKOIZTEA
JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN
EKOIZTEA
Neurrira egindako janzkiak

1453

1419

JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN
EKOIZTEA
Etxerako eta tapizeriarako ehunkiak ekoiztea

1.439.9

Laneko arropa ekoiztea

Azpiko arropa ekoiztea

Ontzien eta itsasontzien osagarriak, zatiak eta pieza
solteak (ontzigintzarako egitura metalikoak salbu)
Alfonbren eta tapizak fabrikatzea

1.455.9
1412

1414

eta

1.439.9

1.437.2
1392

Zuntz gogorrak prestatzeko azpiproduktuak
hondakin-produktuak
Zuntz gogorreko ehunak eta haren nahasketak

1.435.3

Azpiko arropa eta lotarako puntuzko arropa fabrikatzea

1453

JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN
EKOIZTEA
Puntuzko kanpoko janzkiak fabrikatzea

1.435.4
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1420

Larruzko gaiak fabrikatzea

1.442.2

Larruzko eskularruak fabrikatzea

1453
1454

JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN
EKOIZTEA
JANZKIAK NEURRIRA EKOIZTEA

1.454.2

Txapelak eta neurrira egindako jantzietarako osagarriak

1.456.1

Larruki naturala

1.456.2

Larruki artifiziala

1.435.4

Puntuzko kanpoko janzkiak fabrikatzea

1439

Puntuzko bestelako janzkiak ekoiztea

1512

Larrukiak eta bidaietarako gaiak eta 1.442.1
uhalgintza
eta
gerrikogintzako
gaiak
fabrikatzea
1.442.9

1520

Oinetakoak fabrikatzea

1.451.1

Beste inon sailkatu gabeko bestelako larruzko gaiak
fabrikatzea
OINETAKOAK SERIEAN FABRIKATZEA (KAUTXUZKOAK
ETA ZUREZKOAK SALBU)
Oinetakoak fabrikatzeko bitarteko produktuak

1.451.2

Seriean fabrikatutako kaleko oinetakoak

1.451.3

Etxeko txapinak, oinetako bereziak, azpantarrak eta
antzekoak, seriean fabrikatuak
Jatorri orotako larru-ebaketak eta -hondakinak

1451

1.451.4
1452
1.452.1

ARTISAU-OINETAKOAK
NEURRIRA
(OINETAKO ORTOPEDIKOAK BARNE)
Artisau-oinetakoak neurrira

1.465.5

Zurezko oinetakoak

1.481.9

Beste inon sailkatu gabeko bestelako kautxuzko gaiak
fabrikatzea
Materia plastikoz bukatutako gaiak fabrikatzea

1.482.2
1629

Zurezko bestelako produktuak; kortxozko 1.451.1
gaiak, saskigintza eta espartzugintza
1.464.3
1465
1.465.1
1.465.2
1.465.3
1.465.4
1.465.9
1466

1811

1812

arte

FABRIKATZEA

Oinetakoak fabrikatzeko bitarteko produktuak eta
akabera-zerbitzuak
Zurezko kutxatilak, kutxak, maletak eta bestelako
ontziak
ZUREZKO OBJEKTUAK FABRIKATZEA (ALTZARIAK
SALBU)
Etxeko eta dekorazioko zurezko objektuak
Zurezko erremintak, kirtenak, armazoiak eta antzeko
gaiak
Oinetakoak fabrikatzeko eta kontserbatzeko zurezko
gaiak
Ehungintzarako zurezko gaiak
Beste inon sailkatu gabeko zurezko bestelako objektuak
(altzariak salbu)
KORTXOZKO PRODUKTUAK FABRIKATZEA

1.466.1

Kortxozko produktuak

1.466.2

Kortxoa fabrikatzeko hondakin-produktuak

1467

1.467.1

IHIZKO
ETA
KANABERAZKO
GAIAK,
SASKIAK,
BROTXAK, ESKUILAK ETA ABARRAK FABRIKATZEA
(ALTZARIAK SALBU)
Materia txirikordatuzko gaiak

1468

ZUREZKO ALTZARIEN INDUSTRIA

1.468.1

Etxerako zurezko altzariak fabrikatzea

1975

MARKOGINTZA-ZERBITZUAK

Arte grafikoak eta horiekin zerikusia duten 1474
zerbitzuak
Egunkariak inprimatzea
1.474.2
Inprimaketako
eta
bestelako jarduerak

Larrukiak eta bidaietarako gaiak fabrikatzea

grafikoetako 1.474.1

ARTE GRAFIKOAK (INPRIMAKETA GRAFIKOA)
Eguneroko prentsa inprimatzea, edozein prozedura
erabilita
Testuak edo irudiak inprimatzea, edozein prozedura edo
sistema erabilita
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1.474.3

1813

1814

Aurreinprimaketako
euskarriak prestatzea

zerbitzuak

eta 1475
1.475.1

Testuak edo irudiak prozedura hauen bitartez
inprimatzea: multikopistak, elektrostatika eta argazki
prozedura bidezko fotokopiak, planoak kopiatzeko
sistemak, eta antzeko prozedurak
ARTE GRAFIKOEI ATXIKITAKO JARDUERAK

1.475.2

Estereotipia, galvanotipia eta galvanoplastia, gomazko
eta kautxuzko fabrikatuak, arrabolak eta inprimatzeprozesuetarako bestelako elementuak fabrikatzea
Testuen konposizioa, edozein prozedura erabilita

1.475.3

Inprimatuko diren testu edo irudiak erreproduzitzea

1820

Koadernaketa eta horrekin zerikusia duten 1.475.4
zerbitzuak
Grabatutako euskarriak erreproduzitzea
1.355.2

2051

Lehergaiak fabrikatzea

Koadernaketa

1.253.8

Soinu, bideo eta informatikako euskarri grabatuak
editatzea
Lehergaiak fabrikatzea

1.255.5

Gai piroteknikoen, pospoloen eta fosforoak fabrikatzea

1.225.9

2441

Metal preziatuak ekoiztea

2670
2731

Optikako tresnak eta argazki ekipoak 1.393.1
fabrikatzea
Zuntz optikoko kableak fabrikatzea
1.341.1

Beste inon sailkatu gabeko burdinazkoak ez diren
bestelako metalak ekoiztea eta haien lehen eraldaketa
Tresna optikoak eta material fotografikoa eta
zinematografikoa (betaurrekoentzako armazoiak salbu)
Komunikazioetarako hari eta kable isolatuak

3212

Bitxigintzako eta antzeko gaiak fabrikatzea

Bitxigintza

3213

Imitaziozko bitxigintzako eta antzeko gaiak 1.491.2
fabrikatzea
Musika tresnak fabrikatzea
1492

3220

3299

3316

Beste inon sailkatu gabeko
manufaktura-industriak

1.491.1

Teklatuko hari-instrumentuak

1.492.2

Teklatuko haize-instrumentuak

1.492.3

Hari-instrumentuak

1.492.4

Haize-instrumentuak

1.492.5

Perkusio-instrumentuak

1.492.6

Musika-tresna elektronikoak

1.492.7

Bestelako musika tresnak

1.492.8

Instrumentuen zatiak, pieza solteak eta osagarriak

bestelako 1.255.3
1453

4511

Deribatuak, argizariak eta parafinak fabrikatzea

1.466.1

JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN
EKOIZTEA
Kortxozko produktuak

1468

ZUREZKO ALTZARIEN INDUSTRIA

1.481.9
1.494.1

Beste inon sailkatu gabeko bestelako kautxuzko gaiak
fabrikatzea
Jolasak, jostailuak eta haurtzaintzako gaiak fabrikatzea

1.494.2

Kirol-gaiak fabrikatzea

1.495.1

Idazketa-gaiak fabrikatzea

1.495.9

Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak fabrikatzea

Aireontziak eta espazio-ontziak konpontzea 1382
eta mantentzea
1.382.1

Lurrina eta aire girotua hornitzea

MUSIKA TRESNAK FABRIKATZEA

1.492.1

1.382.2
3530

Imitaziozko bitxigintza

AIREONTZIAK ERAIKI, KONPONDU ETA MANTENTZEA
Aireontziak eta aeronautika-ingeniari espazialak

1153

Aireontzien konpontze-, berrikuste- eta mantentzezerbitzuak
LURRUNA ETA UR BEROA EKOIZTEA ETA BANATZEA

1162

IZOTZA FABRIKATZEA SALTZEKO

Automobilak eta ibilgailu motordun arinak 1.615.1
saltzea

Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien
handizkako merkataritza
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1.618.2

1.654.1
4519

Bestelako ibilgailu motordunak saltzea

1.615.1
1.618.2

1.654.1
4520

Ibilgailu
motordunak
konpontzea

mantentzea

eta 1.654.6
1.691.2
1.751.5

4531

Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta 1.615.1
osagarrien handizkako merkataritza
1.618.2

4532

Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta 1.654.2
osagarrien txikizkako merkataritza
1.654.4

1.654.6
4540

Motozikletak eta haien ordezko piezak eta 1.615.1
osagarriak
saltzea,
mantentzea
eta
konpontzea
1.618.2

1.654.1
1.654.6
1.691.2
4616

Ehungintzaren, janzkien, oinetakoen eta 1631
larruzko gaien merkataritzako bitartekariak
2511

4617

Elikagaien,
edarien
eta
merkataritzako bitartekariak

4618

Bestelako produktu
espezializatutako
bitartekariak

Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza
Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien
handizkako merkataritza
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza
Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo
aire-ganberen txikizkako merkataritza
Automobilak, bizikletak eta bestelako ibilgailuak
konpontzea
Ibilgailuak koipeztatzea eta garbitzea
Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien
handizkako merkataritza
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Lurreko ibilgailuentzako osagarrien eta ordezko piezen
txikizkako merkataritza
Ibaiko eta itsasoko ibilgailuen –beladunak nahiz
motordunak–
eta
kirol-ibilgailuen
txikizkako
merkataritza
Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo
aire-ganberen txikizkako merkataritza
Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien
handizkako merkataritza
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza
Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo
aire-ganberen txikizkako merkataritza
Automobilak, bizikletak eta bestelako ibilgailuak
konpontzea
MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK
MERKATARITZA-AGENTEAK

tabakoaren 1631

MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK

2511

MERKATARITZA-AGENTEAK

zehatzen salmentan 1631
merkataritzako

MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK
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2511

MERKATARITZA-AGENTEAK

4619

Produktu
ezberdinen
bitartekariak

merkataritzako 1631

MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK

4622

Lore eta landareen handizkako merkataritza 1.612.2

2511

MERKATARITZA-AGENTEAK

1.618.2

Zerealen, hazien, landareen, ongarrien, pestiziden,
animalia bizien, tabako-adarren, ganaduarentzako
elikagaien eta itsas lehengaien handizkako merkataritza
(arrain biziak, algak, belakiak, maskorrak, etab.)
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Landu gabeko larrukien handizkako merkataritza

4624

Larrukien handizkako merkataritza

1.617.2

4634

Edarien handizkako merkataritza

1.612.6

Edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza

1.612.7

Bertako ardoen eta ozpinen handizkako merkataritza

4636
4637
4638

Azukrearen, txokolatearen eta gozoen 1.612.9
handizkako merkataritza
Kafearen, tearen, kakaoaren eta espezieen 1.421.1
handizkako merkataritza
Arrainaren,
itsaskien
eta
bestelako 1.612.2
elikagaien handizkako merkataritza

1.612.8
1.612.9
4639

Elikagaien,
handizkako
gabea

edarien
eta
merkataritza,

tabakoaren 1.612.1
espezializatu
1.612.2

1.612.9
4641

Ehunen handizkako merkataritza

1.613.1

1.613.2
1.613.5
1.618.2

4642

Janzkien
eta
merkataritza

oinetakoen

handizkako 1.613.1

1.613.3

Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki
mota ororen handizkako merkataritza
Kakaoaren eta txokolatearen industria
Zerealen, hazien, landareen, ongarrien, pestiziden,
animalia bizien, tabako-adarren, ganaduarentzako
elikagaien eta itsas lehengaien handizkako merkataritza
(arrain biziak, algak, belakiak, maskorrak, etab.)
Arrainen eta arrantzako eta akuikulturako bestelako
produktuen handizkako merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki
mota ororen handizkako merkataritza
Elikagai mota ororen, edarien eta tabakoaren
handizkako merkataritza, 612 2-612 7 eta 612 9
epigrafeetan zehaztuak
Zerealen, hazien, landareen, ongarrien, pestiziden,
animalia bizien, tabako-adarren, ganaduarentzako
elikagaien eta itsas lehengaien handizkako merkataritza
(arrain biziak, algak, belakiak, maskorrak, etab.)
Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki
mota ororen handizkako merkataritza
Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen,
oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza,
613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak
Metrokako ehunen, etxerako ehunen eta alfonbren
handizkako merkataritza
Ator, lentzeria, mertzeria eta puntuzko generoen
handizkako merkataritza
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen,
oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza,
613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak
Kanpoko janzkien handizkako merkataritza

1.613.4

Oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza

1.613.5

Ator, lentzeria, mertzeria eta puntuzko generoen
handizkako merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko jantzi-osagarrien eta
bestelako ehun-produktuen handizkako merkataritza

1.613.9
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1.618.2

4644

Portzelanaren, beiraren eta garbiketa-gaien 1.614.2
handizkako merkataritza
1.614.3

4645

Lurrindegi
eta
kosmetika
handizkako merkataritza

produktuen 1.614.2

Altzarien,
alfonbren
eta
handizkako merkataritza

argi-gailuen 1.613.1

4647

1.618.2

1.613.2
1.614.3
1.615.2
1.615.3
1.615.5

4648
4649

Erlojugintzako eta bitxigintzako
handizkako merkataritza
Etxean
erabiltzeko
bestelako
handizkako merkataritza

Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Lurrindegi, drogeria, higiene eta edertasun produktuen
handizkako merkataritza
Etxeko
mantentzerako
eta
funtzionamendurako
produktuen handizkako merkataritza
Lurrindegi, drogeria, higiene eta edertasun produktuen
handizkako merkataritza
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen,
oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza,
613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak
Metrokako ehunen, etxerako ehunen eta alfonbren
handizkako merkataritza
Etxeko
mantentzerako
eta
funtzionamendurako
produktuen handizkako merkataritza
Altzarien handizkako salmenta
Etxetresna elektrikoen eta burdineriako handizkako
merkataritza
Artelanen eta antzinako gauzen handizkako merkataritza

1.615.6

Arte-galeriak

1.618.2

Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Metal preziatuen, bitxigintzako, imitaziozko bitxigintzako
eta erlojugintzako gaien handizkako merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki
mota ororen handizkako merkataritza
Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen,
oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza,
613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak
Oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza

gaien 1.619.3
gaien 1.612.9
1.613.1

1.613.4
1.614.3

1.615.5

Etxeko
mantentzerako
eta
funtzionamendurako
produktuen handizkako merkataritza
Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien
handizkako merkataritza
Etxetresna elektrikoen eta burdineriako handizkako
merkataritza
Tresna eta material radioelektrikoen eta elektronikoen
handizkako merkataritza
Artelanen eta antzinako gauzen handizkako merkataritza

1.615.6

Arte-galeriak

1.615.9

Beste inon sailkatu gabeko kontsumo iraunkorreko gaien
handizkako merkataritza

1.615.1
1.615.3
1.615.4
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1.618.2

1.619.1
1.619.3
1.619.4
1.619.5
1.619.6
1.619.9
4664

4665

Ehungintzarako makineriaren eta josteko 1.617.7
eta
trikotatzeko
makinen
handizkako
merkataritza
1.618.2

Bulegoko altzarien handizkako merkataritza 1.615.2
1.615.9
1.618.2

4690

Espezializatu
merkataritza

gabeko

handizkako 1611
1.618.1
1.618.2

4711

Txikizkako
merkataritza
espezializatu 1.647.1
gabeko establezimenduetan, elikagaiak,
edariak eta tabako produktuak nagusiki
1.647.2

1.647.3

1.647.4

Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Jostailuen eta kirol-gaien handizkako merkataritza
Metal preziatuen, bitxigintzako, imitaziozko bitxigintzako
eta erlojugintzako gaien handizkako merkataritza
Paperezko eta kartoizko produktuen handizkako
merkataritza
Papergintzako eta idazketako gaien eta marrazketako
eta arte ederretako gaien handizkako merkataritza
Liburuen, egunkarien eta aldizkarien handizkako
merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen
handizkako merkataritza
Ehungintzarako makineriaren handizkako merkataritza

Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Altzarien handizkako salmenta
Aurreko epigrafeetan zehaztu ez diren kontsumo
iraunkorreko bestelako gaien handizkako merkataritza
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
612-617 ETA 619 TALDEETAN ZEHAZTUTAKO SALGAI
MOTA OROREN HANDIZKAKO MERKATARITZA
Saltzaile
esportatzaileak
(salgai
mota
ororen
esportazioa)
Salgai mota ororen handizkako merkataritza, bertan
jasotako produktuak dituzten zona eta gordailu frankoen
barruan soilik, eta atzerriko eta Espainiako kabotaje- eta
garaiera handiko ontziak hornitzera mugatzen dena, bai
eta nazioarteko zerbitzuko atzerriko eta Espainiako
aireontziak hornitzera ere, zuzenean nahiz atzerrira
aldez aurretik esportatuta
Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza
saltzailedun establezimenduetan
Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza,
autozerbitzuko erregimenean nahiz erregimen mistoan,
saltokiak 120 metro koadro baino gutxiagoko azalera
duenean
Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza
superzerbitzuetan, autozerbitzuko erregimenean nahiz
erregimen mistoan, saltokiak 120 eta 399 metro koadro
arteko azalera duenean
Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza
supermerkatuetan, autozerbitzuko erregimenean nahiz
erregimen mistoan, saltokiak 400 metro koadro edo
gehiagoko azalera duenean
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1.661.2
1.662.1
4719

Txikizkako
bestelako
merkataritza 1.647.2
espezializatu gabeko establezimenduetan

1.659.9

1.661.1
1.661.2
1.661.3
1.662.1
1.662.2

4724

Ogi
eta
okindegi,
gozo-denda
eta 1.644.1
gozotegietako
produktuen
txikizkako
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
1.644.2
1.644.3
1.644.5
1.644.6

4725
4730

4741

4743

Edarien
txikizkako
merkataritza
establezimendu espezializatuetan
Automoziorako
erregaiaren
txikizkako
merkataritza,
espezializatutako
establezimenduetan
Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta
informatikako
programen
txikizkako
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
Audio
eta
bideo
ekipoen
txikizkako
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan

1645
1.655.3

Txikizkako
merkataritza
hipermerkatuetan
(autozerbitzua)
Gai mota ororen txikizkako merkataritza ekonomatuetan
eta kontsumo-kooperatibetan
Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza,
autozerbitzuko erregimenean nahiz erregimen mistoan,
saltokiak 120 metro koadro baino gutxiagoko azalera
duenean
Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen
txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu
6539
Txikizkako merkataritza saltoki handietan (aukera
zabala)
Txikizkako
merkataritza
hipermerkatuetan
(autozerbitzua)
Txikizkako merkataritza herri biltegietan (hainbat atal)
Gai mota ororen txikizkako merkataritza ekonomatuetan
eta kontsumo-kooperatibetan
Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta
edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean
zehaztuez bestelako establezimenduetan
Ogi, pastel, gozo eta antzekoen, eta esne eta esnekien
txikizkako merkataritza

Ogi, ogi berezi eta opil dendak
Pastelgintza, opilgintza eta gozogintzako produktuen
txikizkako merkataritza
Bonboien eta gozokien txikizkako merkataritza
Ore frijituen –estaliak edota estali gabeak nahiz
barrubeteak–, patata frijituen, aperitiboen, fruitu
lehorren, gozokien, txokolate-prestakinen eta edari
freskagarrien txikizkako merkataritza
ARDO ETA EDARI MOTA OROREN TXIKIZKAKO
MERKATARITZA
Ibilgailuak hornitzeko erregaien eta olio eta koipe
lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza

1.659.2

Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen
txikizkako merkataritza

1.653.2

Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen eta
etxetresna elektrikoen, argindarra ez beste energia mota
batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako tresnen
eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza
Etxerako ehungintzako eta jantzigintzako gaien,
alfonbren nahiz antzekoen eta tapizgintzako gaien
txikizkako merkataritza
Mertzeria- eta paketeria-gaien txikizkako merkataritza

4751

Ehunen
txikizkako
merkataritza 1.651.1
establezimendu espezializatuetan

4752

Burdindegiko gaien, margoen eta beiren 1.652.2
txikizkako merkataritza establezimendu
espezializatuetan

1.651.4

1.653.3

1.653.4
1.653.5

1.653.6

Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen,
garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen,
paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako
gaien txikizkako merkataritza
Etxeko tresneriako, burdineria apaingarriko, oparitarako
edo
erakartzeko
gaien
txikizkako
merkataritza
(imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak
barne)
Eraikuntzako materialen eta saneamenduko gaien eta
altzarien txikizkako merkataritza
Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen,
oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien
txikizkako merkataritza
Brikolajeko gaien txikizkako merkataritza

9

2021/3791 (45/29)

130. zk.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2021eko uztailaren 2a, ostirala

1.654.5

1.659.9

1.662.2

4753

Alfonbren, moketen eta pareta eta zoruen 1.651.1
estalduren
txikizkako
merkataritza
establezimendu espezializatuetan
1.652.2

1.653.5

4754

Etxetresna
elektrikoen
txikizkako 1.653.2
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
1.654.5

4759

Altzarien,
argi-gailuen
eta
etxean 1.653.1
erabiltzeko bestelako gaien txikizkako
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
1.653.2

1.653.3

1.653.5

1.653.9
1.654.5

1657
1.659.2
1.659.9

4761

Liburuen
txikizkako
merkataritza 1.659.4
establezimendu espezializatuetan

4762

Egunkarien
eta
papergintzako
gaien 1.659.4
txikizkako merkataritza establezimendu
espezializatuetan
Musika- eta bideo-grabazioen txikizkako 1.653.9
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
1.659.4

4763

Makineria mota ororen txikizkako merkataritza (etxeko
tresnak,
bulegokoak,
medikuenak,
ortopedikoak,
optikoak eta argazkigintzakoak salbu)
Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen
txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu
6539
Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta
edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean
zehaztuez bestelako establezimenduetan
Etxerako ehungintzako eta jantzigintzako gaien,
alfonbren nahiz antzekoen eta tapizgintzako gaien
txikizkako merkataritza
Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen,
garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen,
paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako
gaien txikizkako merkataritza
Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen,
oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien
txikizkako merkataritza
Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen eta
etxetresna elektrikoen, argindarra ez beste energia mota
batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako tresnen
eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza
Makineria mota ororen txikizkako merkataritza (etxeko
tresnak,
bulegokoak,
medikuenak,
ortopedikoak,
optikoak eta argazkigintzakoak salbu)
Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak salbu).

Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen eta
etxetresna elektrikoen, argindarra ez beste energia mota
batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako tresnen
eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza
Etxeko tresneriako, burdineria apaingarriko, oparitarako
edo
erakartzeko
gaien
txikizkako
merkataritza
(imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak
barne)
Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen,
oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien
txikizkako merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko etxeko ekipamendurako
bestelako gaien txikizkako merkataritza
Makineria mota ororen txikizkako merkataritza (etxeko
tresnak,
bulegokoak,
medikuenak,
ortopedikoak,
optikoak eta argazkigintzakoak salbu)
MUSIKA-TRESNEN
ETA
HAIEN
OSAGARRIEN
TXIKIZKAKO MERKATARITZA
Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen
txikizkako merkataritza
Multzo honetan sailkatu gabeko bestelako produktuen
txikizkako merkataritza, 653. epigrafean sailkatu direnak
salbu
Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien
eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako
merkataritza
Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien
eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako
merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko etxeko ekipamendurako
bestelako gaien txikizkako merkataritza
Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien
eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako
merkataritza
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4764

Kirol-gaien
txikizkako
merkataritza 1.654.1
establezimendu espezializatuetan
1.654.3
1.654.4

1.654.6
1.659.6

1.662.2

4765

Jolasen
eta
merkataritza
espezializatuetan

jostailuen
txikizkako 1.659.4
establezimendu
1.659.6

1.662.2

4771

Janzkien
txikizkako
merkataritza 1.651.2
establezimendu espezializatuetan
1.651.3
1.651.5

Ibaiko eta itsasoko ibilgailuen –beladunak nahiz
motordunak–
eta
kirol-ibilgailuen
txikizkako
merkataritza
Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo
aire-ganberen txikizkako merkataritza
Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko
apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien
txikizkako merkataritza
Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta
edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean
zehaztuez bestelako establezimenduetan
Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien
eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako
merkataritza
Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko
apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien
txikizkako merkataritza
Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta
edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean
zehaztuez bestelako establezimenduetan
Gorputzerako nahiz bururako janzki mota ororen
txikizkako merkataritza
Mihiseen.
lentzeriaren
eta
kortseen
txikizkako
merkataritza
Jantzi berezien txikizkako merkataritza

1.651.7

Larruki-jantzigintzaren txikizkako merkataritza
Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko
apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien
txikizkako merkataritza
Oinetakoen, larruzko produktuen eta imitaziozkoen
nahiz ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen,
poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gaien
txikizkako merkataritza
Farmaziak: Sendagaien eta osasun eta higiene
pertsonalerako produktuen txikizkako merkataritza

Oinetakoen eta larruzko gaien txikizkako 1.651.6
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan

4774

Osasun eta ortopediako gaien txikizkako 1.652.1
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
1.652.3

1.652.4
1.659.3
Kosmetika
eta
higieneko
produktuen 1.651.4
txikizkako merkataritza establezimendu
espezializatuetan
1.652.2

1.652.3

1.652.4
4776

Aireko ibilgailuen txikizkako merkataritza

1.659.6

4772

4775

Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza

Loreen, landareen, hazien, ongarrien, lagun 1.647.1
egiteko animalien eta haientzako elikagaien
txikizkako merkataritza establezimendu
espezializatuetan
1.659.7

Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norbere
higienerako
eta
garbiketarako
gaien
txikizkako
merkataritza
Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako
merkataritza
Medikuntza, ortopedia, optika eta argazkigintzako
gailuen eta tresnen txikizkako merkataritza
Mertzeria- eta paketeria-gaien txikizkako merkataritza

Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen,
garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen,
paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako
gaien txikizkako merkataritza
Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norbere
higienerako
eta
garbiketarako
gaien
txikizkako
merkataritza
Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako
merkataritza
Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza
saltzailedun establezimenduetan

Hazien, ongarrien, lore eta landareen nahiz animalia
txikien txikizkako merkataritza
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1.659.9

1.662.2

4777

4778

Erlojugintzako eta bitxigintzako gaien 1.659.5
txikizkako merkataritza establezimendu
espezializatuetan
Gai
berrien
bestelako
txikizkako 1.615.6
merkataritza
establezimendu
espezializatuetan
1.646.8
1.651.6

1.652.2

1.652.3

1.652.4
1.653.3

1.653.9
1.654.1
1.655.1
1.655.2
1.659.1

1.659.3
1.659.4

1.659.5
1.659.6

1.659.8
1.659.9

4781

Elikagaien, edarien eta tabako produktuen 1.663.1
txikizkako merkataritza salmenta postuetan
eta azoka txikietan
1.663.9

1.982.4

Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen
txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu
6539
Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta
edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean
zehaztuez bestelako establezimenduetan
Bitxigintzako, erlojugintzako, zilargintzako gaien eta
imitaziozko bitxien txikizkako merkataritza
Arte-galeriak

Erretzaileentzako gaien txikizkako merkataritza
Oinetakoen, larruzko produktuen eta imitaziozkoen
nahiz ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen,
poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gaien
txikizkako merkataritza
Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen,
garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen,
paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako
gaien txikizkako merkataritza
Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norbere
higienerako
eta
garbiketarako
gaien
txikizkako
merkataritza
Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako
merkataritza
Etxeko tresneriako, burdineria apaingarriko, oparitarako
edo
erakartzeko
gaien
txikizkako
merkataritza
(imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak
barne)
Beste inon sailkatu gabeko etxeko ekipamendurako
bestelako gaien txikizkako merkataritza
Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza
Erregai mota ororen txikizkako merkataritza, gasak eta
motor-erregaiak salbu
Gas-erregai mota ororen eta edarien txikizkako
merkataritza
Bildumagileentzako zigilu, moneta, oroi-domina eta
billeteen, artelanen eta antzinako gauzen, bildumetako
edo banakako mineralen, fosilen, intsektuen, maskorren,
landareen
eta
animalia
disekatuen
txikizkako
merkataritza
Medikuntza, ortopedia, optika eta argazkigintzako
gailuen eta tresnen txikizkako merkataritza
Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien
eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako
merkataritza
Bitxigintzako, erlojugintzako, zilargintzako gaien eta
imitaziozko bitxien txikizkako merkataritza
Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko
apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien
txikizkako merkataritza
«Sex shop» deituriko txikizkako merkataritza
Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen
txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu
6539
Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak
barne
Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
beste inon sailkatu gabeko bestelako salgai moten
txikizkako merkataritza
Establezimendu
iraunkorretik
kanpo,
bestelako
atrakzioak, txikizkako merkataritza eta azoka eta
berbenetako berezko jatetxe-zerbitzuak
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4782

4789

Ehungintzako produktuen, janzkien eta 1.663.2
oinetakoen
txikizkako
merkataritza
salmenta postuetan eta azoka txikietan
1.663.3

Bestelako
produktuen
txikizkako 1.659.6
merkataritza salmenta postuetan eta azoka
txikietan
1.663.4

1.663.9

4799

Ez
establezimenduetan,
ez
salmenta 1.646.5
postuetan, ez eta azoka txikietan egiten ez
den txikizkako bestelako merkataritza
1.646.51

Bidaiariak garraiatzeko hiriko
inguruko lurreko garraioa

eta

Estatu-kuota, makinaren jabeak

1.647.5
1.647.51

Elikagaiak eta edariak, tabakoa izan ezik, saltzeko
makinen bidez hornitzea
Udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.647.52

Estatu-kuota, makinaren jabeak

1.663.9

1.664.11

Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
beste inon sailkatu gabeko bestelako salgai moten
txikizkako merkataritza
Gordailuko erakusmahaietan mota orotako gauzak
saltzea
Gutxieneko udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.664.12

Estatu-kuota, erakusleihoen jabeak

1.664.9

1.664.91

Beste inon sailkatu gabeko hainbat gairen txikizkako
merkataritza, tresna automatikoen bidez, elikagaiak,
edariak eta tabakoa salbu
Gutxieneko udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.664.92

Estatu-kuota, tresnen jabeak

hiri 1.721.1

Kremailera-trenbide bidezko garraio-zerbitzuak

1.729.2

Teleferiko eta funikular bidezko garraio-zerbitzuak

Taxi bidezko garraioa

1.721.2

4.939

Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien 1.721.3
garraiorako lurreko beste garraio mota
batzuk
1.729
1.729.1

Salgaiak errepidez garraiatzea

4.942

Etxe-aldaketako zerbitzuak

5.010

5030

Bidaiariak itsasoz garraiatzea

Bidaiarien
garraioa
nabigagarrietatik

barneko

Hiri-garraio kolektiboa

1.729.1

4.932

4.941

Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
oinetakoen, larrukien eta larruzko gaien txikizkako
merkataritza
Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko
apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien
txikizkako merkataritza
Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
drogeria- eta kosmetika-gaien eta oro har produktu
kimikoen txikizkako merkataritza
Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
beste inon sailkatu gabeko bestelako salgai moten
txikizkako merkataritza
Tabako-laboreen txikizkako merkataritza, makina
automatikoen bidez egina, errekargudun salmentabaimenen erregimenean
Udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.646.52

1.664.1

4931

Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo,
ehunkien eta jantzigintza-gaien txikizkako merkataritza

Autotaxi bidezko garraioa
Bidaiariak errepidez garraiatzea
LURREKO BESTE GARRAIO BATZUK, beste inon sailkatu
gabeak
Kremailera-trenbide bidezko garraio-zerbitzuak

1.729.2

Teleferiko eta funikular bidezko garraio-zerbitzuak

1.729.3

Beste inon sailkatu gabeko lurreko beste garraio-zerbitzu
batzuk
SALGAIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEA

1.722
1.722

SALGAIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEA

1.754.6

Altzari-gordelekua

1.757

ETXE-ALDAKETAKO ZERBITZUAK

1.731.1

Bidaiarien nazioarteko itsas garraioa

1.733.3

Transbordadore, ferry eta antzekoen zerbitzuak

1.733.4

Bidaiariak itsasoz garraiatzea, jet-foil eta antzekoen
bidez
Bidaiarien
kabotaje-garraioa
eta
barneko
bide
nabigagarrietan egindakoa

bide 1.733.1
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5110

Bidaiarien aireko garraioa

1.741.1

1.754.1

Bidaiarien
nazioko
aireko
garraioa
(zerbitzu
erregularrak)
Bidaiarien nazioarteko aireko garraioa (zerbitzu
erregularrak)
Bidaiarien nazioko aireko garraioa (zerbitzu ezerregularrak)
Bidaiarien nazioarteko aireko garraioa (zerbitzu ezerregularrak)
Gordeleku eta biltegi orokorrak

1.754.2

Ibilgailuen gordeleku eta biltegiak

1.754.3

Siloak eta garaua gordetzeko beste biltegi batzuk

1.754.4

Hozkailu-biltegiak

1.754.5

Likidoen biltegi eta gordelekuak

1.754.9

Beste gordeleku eta biltegi berezi batzuk, beste inon
sailkatu gabeak
GARRAIORAKO
JARDUERA
LAGUNTZAILE
ETA
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)
Ibilgailuak garajeetan eta estalitako lokaletan gorde eta
zaintzea
Ibilgailuak lurpeko aparkalekuetan edo «parking»etan
gorde eta zaintzea
Ibilgailuak orubeetan eta eraiki gabeko lursailetan gorde
eta zaintzea
Ordainpeko autobideak, errepideak, zubiak eta tunelak
ustiatzea
Ibilgailuen gordeleku eta biltegiak

1.741.3
1.742.1
1.742.3
5210

Gordetzea eta biltzea

1.756
5221

Lurreko garraioarekin lotutako jarduerak

1.751.1
1.751.2
1.751.3
1.751.4
1.754.2

5222

Itsas
garraioari
nabigagarrietatik
jarduerak

eta
barruko
bide 1.752.1
egindakoari
lotutako

Portuko pilotuen eta praktikoen zerbitzuak

1.752.2

Ontzi batetik bestera aldatzeko zerbitzuak

1.752.3

Ontziak atoian eramateko zerbitzuak

1.752.4

Garbiketa- eta desinfekzio-zerbitzuak eta antzekoak,
ontzikoak ez diren langileek eginak
Ontziak salbatzeko eta berreskuratzeko zerbitzuak

1.752.5
1.752.6

Ontziak kargatzeko eta deskargatzeko zerbitzuak

1.752.7

Portuak, ubideak, dikeak eta abar ustiatzeko eta
mantentzeko zerbitzuak
Itsasoko eta itsasbazterreko seinale-zerbitzuak

1.752.8
1.756

5223

Aireko garraioarekin lotutako jarduerak

1.756.2

GARRAIORAKO
JARDUERA
LAGUNTZAILE
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)
Ontzi-kontsignatarioak

2.749

ARTEKARI INTERPRETEAK ETA ITSAS-ARTEKARIAK

1.753.1

Aireportuetako aireko garraio-lineen terminalak

1.753.2

Aire-nabigazioaren kontrol-zerbitzua

1.753.3

Hegazkinetarako hangar- eta aparkatze-zerbitzuak

1.753.4

Hegazkinak atoian eraman, garbitu eta mantentzeko
zerbitzuak
Aireportuen ustiaketa integrala

1.753.5
1.753.9
5224

Salgaien manipulazioa

1.729
1.751.6

ETA

Aireko garraioarekin lotutako beste zerbitzu batzuk,
beste inon sailkatu gabeak
LURREKO BESTE GARRAIO BATZUK, beste inon sailkatu
gabeak
Salgaiak kargatzeko eta deskargatzeko zerbitzuak

1.752.6

Ontziak kargatzeko eta deskargatzeko zerbitzuak

1.753.9

Aireko garraioarekin lotutako beste zerbitzu batzuk,
beste inon sailkatu gabeak
GARRAIORAKO
JARDUERA
LAGUNTZAILE
ETA
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)
ARRANTZAREKIN ETA AKUIKULTURAREKIN LOTUTAKO
ZERBITZUAK

1.756
1.913

14

2021/3791 (45/34)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

130. zk.

2021eko uztailaren 2a, ostirala

2.699
5229

Garraioarekin
batzuk

lotutako

beste

1.756.1

GARRAIOAREKIN ETA KOMUNIKAZIOEKIN LOTUTAKO
BESTE PROFESIONAL BATZUK, beste inon sailkatu
gabeak
Aireko garraioarekin lotutako beste zerbitzu batzuk,
beste inon sailkatu gabeak
GARRAIORAKO
JARDUERA
LAGUNTZAILE
ETA
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)
Garraio-agentziak, garraio-bitartekariak

1.756.9

Garraio-arloko beste bitartekaritza-zerbitzu batzuk

1.857.2

Neurrira pisatzeko zerbitzua, aparatua alokatu beharrik
izan gabe
Beste zerbitzu pertsonal batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
TRENBIDE-AGENTEAK

jarduera 1.753.9
1.756

1.979.9
2.611
2.699
2.728
5510

Hotelak eta antzeko ostatuak

1.681

HOTEL ETA MOTELETAKO OSTALARITZA-ZERBITZUA

1.682

HOTEL ETA PENTSIOETAKO OSTALARITZA-ZERBITZUA

1.683

OSTATU
ETA
APOPILO-ETXEETAKO
OSTATATZEZERBITZUA
Ostatu eta apopilo-etxeetako ostalaritza-zerbitzua

1.683.1
1.684
5520

Ostatu turistikoak eta egonaldi laburreko 1.683.2
beste ostatu batzuk
1.684
1.685
1.686

5530

5590
5.610

Jatetxeak eta janari-postuak

HOTEL-APARTAMENTUETAKO
ZERBITZUA
Turismo-landetxeak

OSTALARITZA-

HOTEL-APARTAMENTUETAKO
OSTALARITZAZERBITZUA
HOTELEZ KANPOKO OSTATU TURISTIKOAK

1.687.1

APARTAMENTU PRIBATUAK USTIATZEA, AGENTZIA EDO
ENPRESA ANTOLATU BATEN BIDEZ
TURISMO-KANPAMENTUAK, GUTXIENEKO ZERBITZUAK
EMATEN
DITUZTENAK,
HALA
NOLA:
OSASUNGARRITASUNA, EDATEKO URA, KOMUNAK,
HARRASKAK, ETAB.
Luxuzko kanpamentuak

1.687.2

Lehen mailako kanpamentuak

Kanpinak eta karabanentzako aparkalekuak 1.687

Beste ostatu batzuk

GARRAIOAREKIN ETA KOMUNIKAZIOEKIN LOTUTAKO
BESTE PROFESIONAL BATZUK, beste inon sailkatu
gabeak
ADUANA-AGENTEAK

1.687.3

Bigarren mailako kanpamentuak

1.687.4

Hirugarren mailako kanpamentuak

1.935.1

Ikastetxe nagusiaK

1.935.2

Ikasle-egoitzak

1.663.1

Elikagaiak, bai eta edari eta izozkiak ere, txikizka saltzea
merkataritza-establezimendu iraunkor batetik kanpo

1.671.1

Bost sardexkakoak

1.671.2

Lau sardexkakoak

1.671.3

Hiru sardexkakoak

1.671.4

Bi sardexkakoak

1.671.5

Sardexka batekoak

1.672.1

Hiru kikarakoak

1.672.2

Bi kikarakoak

1.672.3

Kikara batekoak

1.673
1.674.1

KAFETEGI ETA TABERNETAN, JANARIAREKIN ETA
JANARIRIK GABE
Trakzio mekanikoko ibilgailuetan emandako zerbitzua

1.674.2

Edozein motatako trenetan emandako zerbitzua

1.674.3

Ontzietan emandako zerbitzua

1.674.4

Hegazkinetan emandako zerbitzua
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1.675.2

1.676
1.677.1
1.982.4
5621

Janari prestatuen hornidura ekitaldietarako

1.677.9

5629

Beste janari-zerbitzu batzuk

1.674.5

5630

Edari-establezimenduak

1.673.1
1.673.2

Beste kafetegi eta taberna batzuk

1.674.6

Antzokietan eta bestelako ikuskizunetan ezarritako
zerbitzuak, ikuskizunak iraun bitartean bakarrik
zabaltzen direnak, dantzaldietakoak eta antzekoak izan
ezik
Tarifen 1. sekzioko 989.3 epigrafean sailkatutako
azoketako parke edo guneetan emandako zerbitzuak
AIRE ZABALEKO ZERBITZUAK, BIDE PUBLIKOAN EDO
LORATEGIETAN EMANAK
Merkatuetan edo hornidura-plazetan, bide publikoan edo
lorategietan, aire zabalean kokatutako kiosko, kutxa,
barraka edo antzeko beste lokaletako zerbitzuak
Establezimendu
iraunkorretatik
kanpo
emandako
ostalaritza-zerbitzuak, urtean gehienez hamabost
egunetan jarritako txosnak, jabari publikoko edo
pribatuko aire zabaleko eremuetan jarriak
Egunkari eta aldizkarien argitalpena

1.674.7
1.675
1.675.1
1.675.2

5813

Egunkarien argitalpena

1.476.2

5.814

Aldizkarien argitalpena

1.476.2

5912

Zinemako, bideoko eta telebista saioetako 1.355.2
produkzio ondoko jarduerak
1.493

Film eta zinema-kopia errebelatuak

1.493.2

Plakak,
argazki-film
negatiboak
eta
diapositiba
errebelatuak
Zinema-film edo -zinten (bideoak barnean) bikoizketa,
sinkronizazioa eta muntaketa, betiere enpresa ekoizleak
berak egiten ez badu
Telebista-zerbitzuak

1.964.2
Zinema erakusteko jarduerak

1.963.1

Zinema-filmak eta bideoak erakustea

1.963.2

Zinema-filmak eta bideoak aire-zabalean erakustea

1.963.3

1.493.1

Zinema-filmak
eta
bideoak
establezimendu
iraunkorretatik kanpo erakustea
Aurreko 963.1, 963.2 eta 963.3 epigrafeetan
zehaztutako establezimenduez bestelakoetan zinemafilmak eta bideoak erakustea
Film eta zinema-kopia errebelatuak

1.961.1

Zinema filmak produzitzea (bideoak barnean)

1.963.4
5915

Zinemako eta bideoko produkzio-jarduerak

Egunkari eta aldizkarien argitalpena
Soinuko, bideoko eta informatikako euskarri grabatuen
edizioa
ARGAZKI- ETA ZINEMA-LABORATEGIAK

1.493.1

1.961.2

5914

Establezimendu
iraunkorretatik
kanpo
emandako
ostalaritza-zerbitzuak, urtean gehienez hamabost
egunetan jarritako txosnak, jabari publikoko edo
pribatuko aire zabaleko eremuetan jarriak
TXOKOLATEGIETAN,
IZOZKI-DENDETAN
ETA
HORTXATA-DENDETAN EMANDAKO ZERBITZUAK
67. eta 68. multzoetako 671., 672., 673., 681. eta 682.
taldeetan sailkatutako establezimenduek emandako
zerbitzuak, establezimendu horietatik kanpo eginak
Beste erakargarri batzuk, azoka eta berbenei berezko
zaizkien txikizkako merkataritza eta otordu-zerbitzuak,
establezimendu iraunkorretatik kanpo eginak
Jatetxeei berezko zaizkien beste elikadura zerbitzu
batzuk
Elkarte,
zirkulu,
kasino,
klub
eta
antzeko
establezimenduetan emandako zerbitzuak
Kategoria berezikoak

5.916

Telebista-saioetako produkzio-jarduerak

1.964.2

Telebista-zerbitzuak

5917

Zinema eta bideoa banatzeko jarduerak

1.962.1

Zinema-filmak
banatzea
eta
saltzea,
zinta
magnetoskopikoa euskarri dutenak izan ezik.
Zinta magnetoskopikoa euskarri duten zinema-filmak
banatzea eta handizka saltzea
Zinta magnetoskopikoa euskarri duten zinema-filmak
banatzea eta handizka saltzea
Soinuko, bideoko eta informatikako euskarri grabatuen
edizioa
Beste inon sailkatu gabeko beste edizio batzuk

1.962.2
5918

Telebista-saioak banatzeko jarduerak

1.962.2

5920

Soinua grabatzeko eta musika argitaratzeko 1.355.2
jarduerak
1.476.9

16

2021/3791 (45/36)

130. zk.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

130. zk.

2021eko uztailaren 2a, ostirala

1.961.2
1.964.2
7021

Harreman publikoak eta komunikazioa

1.844
2.751
2.776
2.899

7311

Publizitate-agentziak

1.844
2.751

7312

Hedabideak ordezkatzeko zerbitzuak

7320

Merkatu-azterketak
inkestak egitea

7410

eta

iritzi

1.844

publikoko 1.846

Diseinu espezializatuko jarduerak

2.899
1.843.9
1.849.9
1.961.3
2.224
2.399
2.432
2.499

7420

Argazkigintza-jarduerak

PUBLIZITATEKO
ETA
HARREMAN
PUBLIKOETAKO
ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK
PUBLIZITATEKO, HARREMAN PUBLIKOETAKO ETA
ANTZEKOETAKO PROFESIONALAK
ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGOAK, ANTROPOLOGOAK,
HISTORIALARIAK ETA ANTZEKOAK
ATAL HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK
PUBLIZITATEKO
ETA
HARREMAN
PUBLIKOETAKO
ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK
PUBLIZITATEKO, HARREMAN PUBLIKOETAKO ETA
ANTZEKOETAKO PROFESIONALAK
PUBLIZITATEKO
ETA
HARREMAN
PUBLIKOETAKO
ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK
MERKATUA AZTERTZEN DUTEN ENPRESAK
ATAL HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK
Beste zerbitzu tekniko batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
Beste zerbitzu independente batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
Filmetarako
edo
zinema-zintetarako
dekorazio
eszenikoak, enpresa produktoreak berak eginak ez
badira
MARRAZKILARI TEKNIKOAK
BESTE
MANUFAKTURA-INDUSTRIA
BATZUEKIN
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK, beste
inon sailkatu gabeak
BARNE-DEKORATZAILE ETA -DISEINATZAILEAK

1.493

ERAIKUNTZAREKIN
ZERIKUSIA
DUTEN
BESTE
PROFESIONAL BATZUK, beste inon sailkatu gabeak
ARGAZKI- ETA ZINEMA-LABORATEGIAK

1.493.1

Film eta zinema-kopia errebelatuak

1.493.2

Plakak,
argazki-film
negatiboak
errebelatuak
Argazki-kopiak eta -handitzeak

1.493.3

7711

Zinema-film edo -zinten (bideoak barnean) bikoizketa,
sinkronizazioa eta muntaketa, betiere enpresa ekoizleak
berak egiten ez badu
Telebista-zerbitzuak

eta

diapositiba

1.973.1

Argazkigintza zerbitzuak

1.973.2

Langilerik gabeko makina automatikoak, pertsonen
argazkiak egiteko eta dokumentuak kopiatzeko
AUTOMOBILAK GIDARIRIK GABE ALOKATZEA

Automobilen eta motor arineko ibilgailuen 1.854
alokairua.
1.854.1
1.854.2

Automobilak gidaririk gabe alokatzea

7712

Kamioien alokairua

1.855.9

7721

Astialdi- eta kirol-artikuluak alokatzea

1.855.3

Automobilak
gidaririk
gabe
alokatzea,
renting
erregimenean
Beste inon sailkatu gabeko bestelako garraiobideak
alokatzea
Bizikletak alokatzea

1.967.3

Kirol-instalazioetan kirol-artikuluak alokatzea

7722

Bideo-zintak eta diskoak alokatzea

7729

7734

Norberaren beste gauza batzuen eta etxean 1.856.1
erabiltzeko artikuluen alokairua
Bulegoko makineria eta ekipoak alokatzea, 1.853
ordenagailuak barnean
Nabigaziorako baliabideak alokatzea
1.855.2

7.735

Aireko garraiobideak alokatzea

7733

7739

1.856.2

Bideo-filmak alokatzea
Kontsumo-ondasunak alokatzea
KONTABILITATEKO,
BULEGOKO
ETA
KALKULU
ELEKTRONIKOKO MAKINERIA ETA EKIPOAK ALOKATZEA
Ontziak alokatzea

1.855

BESTELAKO GARRAIOBIDEAK ALOKATZEA

1.855.1

Era guztietako hegazkinak alokatzea

Beste inon sailkatu gabeko beste makineria, 1.855.9
ekipo eta ondasun ukigarri batzuk alokatzea

Beste inon sailkatu gabeko bestelako garraiobideak
alokatzea
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1.857.1
1.857.3
1.857.4

Baskulak, balantzak eta pisatu eta neurtzeko gainerako
aparatuak alokatzea, neurgailuak izan ezik
Automobiletarako kontagailuak alokatzea

1.857.6

Energia elektrikoko kontagailuak alokatu, irakurri eta
mantentzea
Gas-kontagailuak alokatu, irakurri eta mantentzea

1.857.8

Ur-kontagailuak alokatu, irakurri eta mantentzea

1.859

Beste inon sailkatu gabeko BESTE ONDASUN HIGIGARRI
BATZUK ALOKATZEA (PERTSONAL IRAUNKORRIK GABE)
Langilerik gabeko makina automatikoak, pertsonen
argazkiak egiteko eta dokumentuak kopiatzeko
Bidaia-agentziek publikoari emandako zerbitzuak

1.973.2
7911

Bidaia-agentzien jarduerak

1.755.2

7912

Bidaia-agentzia handizkarien jarduerak

1.755

BIDAIA-AGENTZIAK

1.755.1

Beste bidaia-agentzia batzuei emandako zerbitzuak

7990

Beste erreserba zerbitzu batzuk eta horiekin 1.989
lotutako jarduerak
1.989.1

8219

2.882

TURISMO-GIDARIAK

2.883

TURISMOKO GIDARI-INTERPRETEAK

Fotokopiak egiteko
eta dokumentuak 1.849.2
prestatzeko jarduerak, eta bulegoko beste
jarduera espezializatu batzuk
1.973.3
2.772

8230

Batzarren eta erakustazoken antolaketa

1.989.2
1.989.3
2.854

8299

Enpresei laguntzeko beste jarduera batzuk, 1.849.9
beste inon sailkatu gabeak
1.857.2
1.857.5
1.857.6
1.857.7
1.857.9
1.979.2
1.991
1.999

8551

Kirol eta aisialdi hezkuntza

IKUSKIZUNEKIN ETA TURISMOAREKIN ZERIKUSIA
DUTEN BESTE JARDUERA BATZUK. BILTZARRAK,
AZOKA-PARKEAK
EDO
AZOKA-ESPARRUAK
ANTOLATZEA
Ikuskizun publikoetarako txartelak saltzea

1.933.9

1.934
1.967.2
2.826

Zerbitzu mekanografikoak, takigrafikoak, eta idazkiak,
planoak eta agiriak erreproduzitzeko zerbitzuak
Makina fotokopiagailuen bitartez agiriak kopiatzeko
zerbitzuak
ESTENOTIPISTAK, MEKANOGRAFOAK, TAKIGRAFOAK
ETA ADMINISTRAZIOKO BESTE PROFESIONAL BATZUK
Biltzarrak, batzarrak eta antzekoak antolatzeko
zerbitzuak
Azoka-parkeak edo -esparruak
BILTZARRAK,
BATZARRAK
ETA
ANTZEKOAK
ANTOLATZEN ADITUAK
Beste zerbitzu independente batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
Neurrira pisatzeko zerbitzua, aparatua alokatu beharrik
izan gabe
Energia elektrikoko kontagailuak honenbesteko prezioan
irakurri eta mantentzea
Gas-kontagailuak alokatu, irakurri eta mantentzea
Gas-kontagailuak honenbesteko prezioan irakurri eta
mantentzea
Ur-kontagailuak honenbesteko prezioan irakurri eta
mantentzea
Tenpluak eta bestelako lokalak apaintzea
ESKUALDEKO
GARAPEN
INDUSTRIALERAKO
SOZIETATEEK EMANDAKO ZERBITZUAK
BESTE ZERBITZU BATZUK, beste inon sailkatu gabeak
Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia,
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak
ESTABLEZIMENDU
IRAUNKORRETATIK
KANPOKO
IRAKASKUNTZA
Kirola hobetzeko eskolak eta zerbitzuak

3.040

ZENBAIT IKASKETA EMATEN DUTEN IRAKASLEAK, HALA
NOLA
GORPUTZ-HEZKUNTZA
ETA
KIROLAK,
HIZKUNTZAK, MEKANOGRAFIA, AZTERKETAK ETA
OPOSIZIOAK PRESTATZEA ETA ANTZEKOAK
KIROLAREKIN LOTUTAKO JARDUERAK

3.041

FUTBOL-JOKALARIAK ETA -ENTRENATZAILEAK

3.042

TENIS- ETA GOLF-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK
ETA -PRESTATZAILEAK
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3.043
3.044
3.045
3.046
3.047

3.049
8552

Kultura hezkuntza

1.933.9

1.934
2.826

8553

Gidatzen eta pilotatzen ikasteko eskolen 1.933.1
jarduerak
2.825
2.826

8559

Beste inon sailkatu gabeko hezkuntza

1.932.1
1.933.9

1.934
2.826

8560

Hezkuntzari laguntzeko jarduerak

1.933.2
1.933.9

2.776
2.823
2.826

9001

Arte eszenikoak

1.965.1
1.965.2
1.965.3
3.013
3.014
3.016

MOTOZIKLISMO- ETA AUTOMOBILISMO-PILOTUAK, ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK
BOXEOLARIAK ETA BOXEO-ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK
SASKIBALOI-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK
TXIRRINDULARIAK
ETA
TXIRRINDULARITZAENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK
ESKUBALOI-, BOLEIBOL- ETA PILOTA-JOKALARIAK, ENTRENATZAILEAK
ETA
-PRESTATZAILEAK,
ETA
HIPIKAKO, BORROKAKO ETA ABARREKO BESTE
KIROLARI BATZUK
KIROLAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK,
beste inon sailkatu gabeak
Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia,
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak
ESTABLEZIMENDU
IRAUNKORRETATIK
KANPOKO
IRAKASKUNTZA
ZENBAIT IKASKETA EMATEN DUTEN IRAKASLEAK, HALA
NOLA
GORPUTZ-HEZKUNTZA
ETA
KIROLAK,
HIZKUNTZAK, MEKANOGRAFIA, AZTERKETAK ETA
OPOSIZIOAK PRESTATZEA ETA ANTZEKOAK
Lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak
eta abar gidatzen irakastea
LURREKO ETA URETAKO IBILGAILUAK, IBILGAILU
AERONAUTIKOAK ETA ABAR GIDATZEKO IRAKASLEAK
ZENBAIT IKASKETA EMATEN DUTEN IRAKASLEAK, HALA
NOLA
GORPUTZ-HEZKUNTZA
ETA
KIROLAK,
HIZKUNTZAK, MEKANOGRAFIA, AZTERKETAK ETA
OPOSIZIOAK PRESTATZEA ETA ANTZEKOAK
Lanbide-heziketa eta -hobekuntzako irakaskuntza, goimailakoa ez dena.
Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia,
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak
ESTABLEZIMENDU
IRAUNKORRETATIK
KANPOKO
IRAKASKUNTZA
ZENBAIT IKASKETA EMATEN DUTEN IRAKASLEAK, HALA
NOLA
GORPUTZ-HEZKUNTZA
ETA
KIROLAK,
HIZKUNTZAK, MEKANOGRAFIA, AZTERKETAK ETA
OPOSIZIOAK PRESTATZEA ETA ANTZEKOAK
Atzerrian egiten diren ikastaroak eta ikasketak sustatzea
Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia,
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak
ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGOAK, ANTROPOLOGOAK,
HISTORIALARIAK ETA ANTZEKOAK
OINARRIZKO
HEZKUNTZA
OROKORREKO
ETA
ESKOLAURREKO IRAKASLEAK
ZENBAIT IKASKETA EMATEN DUTEN IRAKASLEAK, HALA
NOLA
GORPUTZ-HEZKUNTZA
ETA
KIROLAK,
HIZKUNTZAK, MEKANOGRAFIA, AZTERKETAK ETA
OPOSIZIOAK PRESTATZEA ETA ANTZEKOAK
Areto eta lokaletako ikuskizunak (zezen-ikuskizunak izan
ezik)
Aire zabaleko ikuskizunak (zezen-ikuskizunak izan ezik)
Establezimendu iraunkorretatik kanpoko ikuskizunak
(zezen-ikuskizunak izan ezik)
ZINEMA- ETA ANTZERKI-AKTOREAK
ESTRA ESPEZIALIZATUAK, ORDEZKOAK, KONPARTSAK
ETA MEREZIDUNAK
UMORISTAK,
KARIKATOAK,
ESZENTRIKOAK,
TXARLISTAK,
ERREZITATZAILEAK,
ILUSIONISTAK,
ETAB.
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3.018

9.002

Arte eszenikoen jarduera lagungarriak

DANTZARIAK

3.032

MUSIKA TRESNEN INTERPRETATZAILEAK

3.033

ABESLARIAK

1.961.3
1.965.4

Filmetarako
edo
zinema-zintetarako
dekorazio
eszenikoak, enpresa produktoreak berak eginak ez
badira
Ikuskizun-enpresak

2.225

TELEKOMUNIKAZIO-TEKNIKARIAK

2.226

SOINU-TEKNIKARIAK

2.227

ARGIZTAPEN-TEKNIKARIAK

3.011

ZINEMA- ETA ANTZERKI-ZUZENDARIAK

3.012

ZUZENDARITZA-LAGUNTZAILEA

3.015

ZINEMA- TELEBISTA- ETA BIDEO-KAMERARIAK

3.017

TELEHITZEMAILEAK ETA ERREJIDOREAK

3.019

ZINEMAREKIN, ANTZERKIAREKIN ETA ZIRKUAREKIN
LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK, beste inon
sailkatu gabeak
ZUZENDARI KOREOGRAFIKOAK

3.021
3.029
3.031
3.039
9003

Sormen artistikoa eta literarioa

1.691.9
2.224
2.776
2.861
2.862
2.899

9.004

Ikuskizun-aretoen kudeaketa

1.966.9
1.989.2

9.102

Museo-jarduerak

1.966.1
1.982.3

9.103

Toki eta eraikin historikoen kudeaketa

9.104

Lorategi
botanikoetako,
parke 1.966.2
zoologikoetako eta erreserba naturaletako
jarduerak
Auzazko jokoen eta apustuen arloko 1.969.41
jarduerak
1.969.41

9200

ZIRKUKO ARTISTAK

3.022

1.966.9

DANTZAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK,
beste inon sailkatu gabeak
MUSIKA-MAISU, -MAISTRA ETA -ZUZENDARIAK
MUSIKAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK,
beste inon sailkatu gabeak
Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun
batzuk konpontzea
MARRAZKILARI TEKNIKOAK
ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGOAK, ANTROPOLOGOAK,
HISTORIALARIAK ETA ANTZEKOAK
MARGOLARIAK,
ESKULTOREAK,
ZERAMIKARIAK,
ARTISAUAK, GRABATZAILEAK ETA ANTZEKO ARTISTAK
ARTE-LANEN ZAHARBERRITZAILEAK
ATAL HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK
Beste kultura-zerbitzu batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
Biltzarrak, batzarrak eta antzekoak antolatzeko
zerbitzuak
Liburutegiak eta museoak
Establezimendu
iraunkorretan
argizarizko
figurak
erakustea
Beste kultura-zerbitzu batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
Parke zoologikoak, lorategi botanikoak eta antzekoak
Udal-kuota, establezimenduaren titularrak
Estatu-kuota, “A” makinaren jabeak

1.969.42

Gutxieneko udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.969.43

Gutxieneko udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.969.44

Udal-kuota, establezimenduaren titularrak

1.969.44

Estatu-kuota, apustu-makina osagarriaren jabeak

1.969.2

Joko-kasinoak

1.969.3

Bingo-jokoa

1.969.4

Jolaserako eta ausazko makinak

1.969.41

"A” motako makinak.
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1.969.42

"B” motako makinak.

1.969.43

"C” motako makinak.

1.982.5

Kirol apustuak, loteriak eta beste joko batzuk antolatu
eta egitea
IKUSKIZUNETAKO APUSTU-AGENTE ETA -ARTEKARIAK

2.855
2.871

1.967.1

LOTERIEN, KIROL-APUSTUEN ETA BESTE JOKO
BATZUEN SALTOKI OFIZIALAK, ESTATUAREN LOTERIA
ETA
APUSTUEN
ERAKUNDE
NAZIONALAREN
MERKATARITZA SAREAN SARTUTAKOAK (855. TALDEAN
SAILKATUTAKOAK IZAN EZIK)
LOTERIEN, KIROL APUSTUEN ETA BESTE JOKO BATZUEN
SALTOKI OFIZIALAK, ESTATUAREN LOTERIA ETA
APUSTUEN ERAKUNDE NAZIONALA EZ DEN BESTE
ERAKUNDE BATZUENAK
KIROL APUSTUAK, BESTE JOKO BATZUK ETA LOTERIA
DESBERDINAK JASOTZEKO BAIMENA DUTEN SALTOKI
EZ OFIZIALAK
Kirol-instalazioak

1.968.1

Kirol-ikuskizunak egiteko instalazioak

1.968.2

Kirol-ikuskizunak antolatzea antolatzaileenak ez diren
instalazioetan
Espainiako
eta
autonomietako
federazioek
eta
profesionalak
ez
diren
klubek
kirol-ikuskizunak
antolatzea
Kirola hobetzeko eskolak eta zerbitzuak

2.872

2.873
9.311
9312

Kirol-instalazioen kudeaketa
Kirol-kluben jarduerak

1.968.3
9.313

Gimnasioen jarduerak

1.967.2

9.319

Beste kirol-jarduera batzuk

1.968.2

2.886

Kirol-ikuskizunak antolatzea antolatzaileenak ez diren
instalazioetan
Espainiako
eta
autonomietako
federazioek
eta
profesionalak
ez
diren
klubek
kirol-ikuskizunak
antolatzea
KRONOMETRATZAILEAK

3.041

FUTBOL-JOKALARIAK ETA -ENTRENATZAILEAK

3.042

TENIS- ETA GOLF-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK
ETA -PRESTATZAILEAK
MOTOZIKLISMO- ETA AUTOMOBILISMO-PILOTUAK, ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK
BOXEOLARIAK ETA BOXEO-ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK
SASKIBALOI-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK
TXIRRINDULARIAK
ETA
TXIRRINDULARITZAENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK
ESKUBALOI-, BOLEIBOL- ETA PILOTA-JOKALARIAK, ENTRENATZAILEAK
ETA
-PRESTATZAILEAK,
ETA
HIPIKAKO, BORROKAKO ETA ABARREKO BESTE
KIROLARI BATZUK
KIROL-IKUSKIZUNETAKO ARBITROAK

1.968.3

3.043
3.044
3.045
3.046
3.047

3.048
3.049
9.321

Jolas-parkeetako eta parke tematikoetako 1.981.3
jarduerak
1.982.1
1.982.2

9.329

Olgetarako eta
jarduera batzuk

denbora-pasako

beste 1.965.5
1.966.9

KIROLAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK,
beste inon sailkatu gabeak
Jolas-parke iraunkorrak, akuatikoak eta antzekoak
barnean
Baimendutako tonbola eta zozketak, establezimendu
iraunkorretan egindakoak
Baimendutako tonbola eta zozketak, establezimendu
iraunkorretik kanpo egindakoak
Zezen-ikuskizunak

1.969.1

Beste kultura-zerbitzu batzuk,
gabeak
Dantzalekuak eta diskotekak

1.969.5

Bilarra, ping-ponga, bola-jokoak eta beste batzuk

1.969.6

Jolas- eta joko-aretoak

1.969.7

Beste makina automatiko batzuk
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1.981.1
1.981.2
1.982.4
3.051

Beste erakargarri batzuk, azoka eta berbenei berezko
zaizkien txikizkako merkataritza eta otordu-zerbitzuak,
establezimendu iraunkorretatik kanpo eginak
ZEZEN-HILTZAILEAK

3.052

BURTZIKARIAK

3.053

MENDEKOAK

3.054

TALDE KOMIKOEN ETA ANTZEKOEN BURUAK

3.055

TALDE KOMIKOEN ETA ANTZEKOEN BESTE LANGILE
BATZUK
ZEZEN-IKUSKIZUNEKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA
BATZUK, beste inon sailkatu gabeak
Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun
batzuk konpontzea
Oinetakoak garbitzea eta tindatzea

3.059
eta

larruzko

9.523

Oinetakoen
konponketa

9.525

Ordulari eta bitxien konponketa

9529

Norberaren beste gauza batzuen eta etxean 1.453
erabiltzeko artikuluen konponketa
1.455.9

artikuluen 1.691.9
1.971.2
1.691.9

1.653.3

1.654.6
1.657
1.691.2
1.691.9
1.971.3
9601
9.602

9.604

Ehunezko eta larruzko jantzien garbiketa 1.971.1
eta ikuzketa
Ile-apainketa
eta
beste
edertasun- 1.933.9
tratamendu batzuk

Mantentze fisikoko jarduerak

Parke, gaztelu, leize, koba eta abarreko bitxikeriak,
ondasun naturalak edo artifizialak
Aisiako lorategiak, ordainpeko sarrera dutenak

Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun
batzuk konpontzea
ERA GUZTIETAKO JANTZIAK ETA HAIEN OSAGARRIAK
SERIEAN EGITEA
Ehun-materialekin beste artikulu batzuk egitea (beste
inon sailkatu gabea)
Etxeko hornidurarako, burdindegiko, apaindurako,
oparitarako
edo
erakartzeko
gaien
txikizkako
merkataritza (imitaziozko bitxiak eta etxetresna
elektriko txikiak barnean)
Mota guztietako ibilgailuetarako gurpil-azalen, banden
edo aire-ganberen txikizkako merkataritza
MUSIKA-TRESNEN
ETA
HORIEN
OSAGARRIEN
TXIKIZKAKO MERKATARITZA
Automobilak, bizikletak eta beste ibilgailu batzuk
konpontzea
Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun
batzuk konpontzea
Arropak pasaratzea eta konpontzea

1.972.1

Egindako arropak eta jantziak eta erabilitako etxeko
artikuluak tindatzea, lehorrean garbitzea eta lisatzea
Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia,
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak
Ilea apaintzeko emakume eta gizonentzako zerbitzuak

1.972.2

Apaindegiak eta apaingelak

1.979.9
2.887

Beste zerbitzu pertsonal batzuk, beste inon sailkatu
gabeak
MAKILLATZAILEAK ETA ESTETIZISTAK

1.942.2

Bainuetxeak eta bainuak
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