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Donostia-San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

ERANSKINA (ZUZENEKO LAGUNTZAK) 

 

Hauek dira Covid-19ak Euskadin kaltetutako enpresen eta autonomoen 

kaudimenari laguntzeko zuzeneko laguntzak jaso ditzaketen jarduera 

ekonomikoak (EJSN): 

 

LAGUNTZAK JASO DITZAKETEN JARDUERAK: EJSN-EJZ BALIOKIDETASUN-

TAULA 
 

EKONOMIA-JARDUEREN ESPAINIAKO 
SAILKAPENA 

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA 

EJSN JARDUERAREN DESKRIBAPENA EPIGRAFE
A 

DESKRIBAPENA 

 

0710 Burdin-mineralak erauztea 1.211.1 Burdin-mineralak erauztea eta prestatzea  

    1.211.2 Burdin-mineralak prestatzea, faktoria independentean 

edo meatze-ustiapenaren edo -emakidaren perimetrotik 

kanpo  

1052 Izozkiak elaboratzea 1.414.4 Izozkiak eta antzekoak elaboratzea  

1082 Kakaoa, txokolatea eta gozogintzako 

produktuak fabrikatzea 

1.421.1 Kakaoaren eta txokolatearen industria  

    1.421.2 Gozogintzako produktuak elaboratzea 

1083 Kafea, tea eta infusioak elaboratzea 1.423.1 Kafea eta tea eta kafe-suzedaneoak elaboratzea  

1101 Edari alkoholdunak destilatzea, 

errektifikatzea eta nahastea 

1.424.1 Alkoholak destilatzea eta errektifikatzea  

  
 

1.424.2 Pattar naturalak lortzea  

    1.424.3 Ardotik ez datozen pattar konposatuak, likoreak eta 

aperitiboak lortzea  

1102 Ardoak elaboratzea 1425 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 

1103 Sagardoa eta frutatik eratorritako bestelako 

edari hartzituak elaboratzea 

1426 SAGARDOTEGIAK 

  
 

1.426.1 Sagardoa eta antzeko bestelako edari hartzituak  

    1.426.2 Sagardotegietako hondakin-produktuak  

1104 Destilatu gabeko eta hartziduratik 

eratorritako bestelako edariak elaboratzea 

1.425.3 Bestelako ardo bereziak elaboratzea 

    1.425.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako ardo-industriak 

1105 Garagardoa fabrikatzea 1427 GARAGARDOA ETA GARAGARDO-MALTA FABRIKATZEA  

  
 

1.427.1 Garagardoa eta garagardo-malta 

    1.427.2 Garagardoa fabrikatzeko azpiproduktuak eta hondakin-

produktuak 

1106 Malta fabrikatzea 1.427.1 Garagardoa eta garagardo-malta 

1107 Alkoholik gabeko edariak fabrikatzea; ur 

mineralen eta botilatutako bestelako urak 

ekoiztea 

1.428.1 Ur mineral naturalak prestatzea eta ontziratzea 

    1.428.2 Gas-urak eta bestelako edari alkoholdunak fabrikatzea  



 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

 
 

 
 
 
 

 

2 

 

1310 Ehun zuntzak prestatzea eta irutea 1.431.1 Kotoizko zuntzak prestatzea (desmuntatu, kardatu, 

orraztu)  

  
 

1.431.2 Kotoia eta haren nahasketak irutea eta bihurritzea 

  
 

1.432.1 Artilezko zuntzak prestatzea (sailkatu, garbitu, kardatu, 

orraztu) 

  
 

1.432.2 Artilea eta haren nahasketak irutea eta bihurritzea 

  
 

1.433.1 Zeta naturalaren eta haren nahasketen industriako 

produktuak  

  
 

1.433.2 Zuntz artifizialak eta sintetikoak prestatzea, irutea eta 

ehuntzea  

  
 

1.434.3 Zuntz gogorrak eta haren nahasketak irutea eta 

bihurritzea 

    1.439.3 Ehungintza, berreskuratuko zuntza erabiliz  

1320 Ehun-oihalak fabrikatzea 1.431.3 Kotoizko ehuna eta haren nahasketak  

  
 

1.432.3 Artilezko ehuna eta haren nahasketak  

  
 

1433 ZETA NATURALA ETA HAREN NAHASKETEN, ETA ZUNTZ 

ARTIFIZIAL ETA SINTETIKOEN INDUSTRIA  

  
 

1.433.1 Zeta naturalaren eta haren nahasketen industriako 

produktuak  

  
 

1.433.2 Zuntz artifizialak eta sintetikoak prestatzea, irutea eta 

ehuntzea  

  
 

1434 ZUNTZ GOGORREN ETA HAIEN NAHASKETEN 

INDUSTRIA  

  
 

1.434.1 Iruteko prestatutako zuntz gogorrak  

  
 

1.434.2 Zuntz gogorrak prestatzeko azpiproduktuak eta 

hondakin-produktuak  

  
 

1.434.4 Zuntz gogorreko ehunak eta haren nahasketak 

  
 

1.439.3 Ehungintza, berreskuratuko zuntza erabiliz  

    1.439.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako ehun-industriak 

1330 Ehunen akabera 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 

    1.437.2 Ehun inpregnatuak fabrikatzea  

1392 Ehunekin ekoitzitako gaiak fabrikatzea, 

janzkiak salbu 

1.371.6 Ontzien eta itsasontzien osagarriak, zatiak eta pieza 

solteak (ontzigintzarako egitura metalikoak salbu) 

  
 

1.437.1 Alfonbren eta tapizak fabrikatzea  

  
 

1453 JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN 

EKOIZTEA  

  
 

1.455.1 Etxerako eta tapizeriarako ehunkiak ekoiztea  

    1.455.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak ekoiztea 

ehunekin  

1396 Erabilera tekniko eta industrialeko bestelako 

ehunkiak fabrikatzea 

1.437.2 Ehun inpregnatuak fabrikatzea  

    1.455.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak ekoiztea 

ehunekin  

1399 Beste inon sailkatu gabeko bestelako 

ehunkiak fabrikatzea 

1.439.2 Feltro, tul, ahokadura, eskudel eta abarrak fabrikatzea  

  
 

1.439.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako ehun-industriak 

    1.455.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako gaiak ekoiztea 

ehunekin  

1412 Laneko arropa ekoiztea 1453 JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN 

EKOIZTEA  
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1413 Kanpoko bestelako janzkiak ekoiztea 1453 JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN 

EKOIZTEA  

  
 

1.454.1 Neurrira egindako janzkiak 

    1.456.2 Larruki artifiziala  

1414 Azpiko arropa ekoiztea 1.435.3 Azpiko arropa eta lotarako puntuzko arropa fabrikatzea  

    1453 JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN 

EKOIZTEA  

1419 Bestelako janzkiak eta osagaiak ekoiztea 1.435.4 Puntuzko kanpoko janzkiak fabrikatzea  

  
 

1.442.2 Larruzko eskularruak fabrikatzea  

  
 

1453 JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN 

EKOIZTEA  

  
 

1454 JANZKIAK NEURRIRA EKOIZTEA 

    1.454.2 Txapelak eta neurrira egindako jantzietarako osagarriak  

1420 Larruzko gaiak fabrikatzea 1.456.1 Larruki naturala  

    1.456.2 Larruki artifiziala  

1439 Puntuzko bestelako janzkiak ekoiztea 1.435.4 Puntuzko kanpoko janzkiak fabrikatzea  

1512 Larrukiak eta bidaietarako gaiak eta 

uhalgintza eta gerrikogintzako gaiak 

fabrikatzea 

1.442.1 Larrukiak eta bidaietarako gaiak fabrikatzea 

    1.442.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako larruzko gaiak 

fabrikatzea  

1520 Oinetakoak fabrikatzea 1451 OINETAKOAK SERIEAN FABRIKATZEA (KAUTXUZKOAK 

ETA ZUREZKOAK SALBU)   
1.451.1 Oinetakoak fabrikatzeko bitarteko produktuak 

  
1.451.2 Seriean fabrikatutako kaleko oinetakoak  

  
1.451.3 Etxeko txapinak, oinetako bereziak, azpantarrak eta 

antzekoak, seriean fabrikatuak   
1.451.4 Jatorri orotako larru-ebaketak eta -hondakinak  

  
1452 ARTISAU-OINETAKOAK NEURRIRA FABRIKATZEA 

(OINETAKO ORTOPEDIKOAK BARNE)    
1.452.1 Artisau-oinetakoak neurrira 

  
1.465.5 Zurezko oinetakoak 

  
1.481.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako kautxuzko gaiak 

fabrikatzea    
1.482.2 Materia plastikoz bukatutako gaiak fabrikatzea 

1629 Zurezko bestelako produktuak; kortxozko 

gaiak, saskigintza eta espartzugintza 

1.451.1 Oinetakoak fabrikatzeko bitarteko produktuak eta 

akabera-zerbitzuak 

  
 

1.464.3 Zurezko kutxatilak, kutxak, maletak eta bestelako 

ontziak 

  
 

1465 ZUREZKO OBJEKTUAK FABRIKATZEA (ALTZARIAK 

SALBU) 

  
 

1.465.1 Etxeko eta dekorazioko zurezko objektuak 

  
 

1.465.2 Zurezko erremintak, kirtenak, armazoiak eta antzeko 

gaiak 

  
 

1.465.3 Oinetakoak fabrikatzeko eta kontserbatzeko zurezko 

gaiak  

  
 

1.465.4 Ehungintzarako zurezko gaiak  

  
 

1.465.9 Beste inon sailkatu gabeko zurezko bestelako objektuak 

(altzariak salbu)  

  
 

1466 KORTXOZKO PRODUKTUAK FABRIKATZEA 

  
 

1.466.1 Kortxozko produktuak 

  
 

1.466.2 Kortxoa fabrikatzeko hondakin-produktuak 
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1467 IHIZKO ETA KANABERAZKO GAIAK, SASKIAK, 

BROTXAK, ESKUILAK ETA ABARRAK FABRIKATZEA 

(ALTZARIAK SALBU)  

  
 

1.467.1 Materia txirikordatuzko gaiak  

  
 

1468 ZUREZKO ALTZARIEN INDUSTRIA 

  
 

1.468.1 Etxerako zurezko altzariak fabrikatzea  

    1975 MARKOGINTZA-ZERBITZUAK 

1811 Arte grafikoak eta horiekin zerikusia duten 

zerbitzuak 

1474 ARTE GRAFIKOAK (INPRIMAKETA GRAFIKOA) 

  Egunkariak inprimatzea 1.474.2 Eguneroko prentsa inprimatzea, edozein prozedura 

erabilita  

1812 Inprimaketako eta arte grafikoetako 

bestelako jarduerak 

1.474.1 Testuak edo irudiak inprimatzea, edozein prozedura edo 

sistema erabilita  

    1.474.3 Testuak edo irudiak prozedura hauen bitartez 

inprimatzea: multikopistak, elektrostatika eta argazki 

prozedura bidezko fotokopiak, planoak kopiatzeko 

sistemak, eta antzeko prozedurak  

1813 Aurreinprimaketako zerbitzuak eta 

euskarriak prestatzea 

1475 ARTE GRAFIKOEI ATXIKITAKO JARDUERAK 

  
 

1.475.1 Estereotipia, galvanotipia eta galvanoplastia, gomazko 

eta kautxuzko fabrikatuak, arrabolak eta inprimatze-

prozesuetarako bestelako elementuak fabrikatzea  

  
 

1.475.2 Testuen konposizioa, edozein prozedura erabilita  

    1.475.3 Inprimatuko diren testu edo irudiak erreproduzitzea  

1814 Koadernaketa eta horrekin zerikusia duten 

zerbitzuak 

1.475.4 Koadernaketa  

1820 Grabatutako euskarriak erreproduzitzea 1.355.2 Soinu, bideo eta informatikako euskarri grabatuak 

editatzea  

2051 Lehergaiak fabrikatzea 1.253.8 Lehergaiak fabrikatzea  

    1.255.5 Gai piroteknikoen, pospoloen eta fosforoak fabrikatzea  

2441 Metal preziatuak ekoiztea 1.225.9 Beste inon sailkatu gabeko burdinazkoak ez diren 

bestelako metalak ekoiztea eta haien lehen eraldaketa  

2670 Optikako tresnak eta argazki ekipoak 

fabrikatzea 

1.393.1 Tresna optikoak eta material fotografikoa eta 

zinematografikoa (betaurrekoentzako armazoiak salbu)  

2731 Zuntz optikoko kableak fabrikatzea 1.341.1 Komunikazioetarako hari eta kable isolatuak  

3212 Bitxigintzako eta antzeko gaiak fabrikatzea 1.491.1 Bitxigintza  

3213 Imitaziozko bitxigintzako eta antzeko gaiak 

fabrikatzea 

1.491.2 Imitaziozko bitxigintza  

3220 Musika tresnak fabrikatzea 1492 MUSIKA TRESNAK FABRIKATZEA  

  
 

1.492.1 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  

3299 Beste inon sailkatu gabeko bestelako 

manufaktura-industriak 

1.255.3 Deribatuak, argizariak eta parafinak fabrikatzea  

  
 

1453 JANZKI MOTA ORO ETA HAIEN OSAGARRIAK SERIEAN 

EKOIZTEA  

  
 

1.466.1 Kortxozko produktuak 

  
 

1468 ZUREZKO ALTZARIEN INDUSTRIA 
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1.481.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako kautxuzko gaiak 

fabrikatzea  

  
 

1.494.1 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  

3316 Aireontziak eta espazio-ontziak konpontzea 

eta mantentzea 

1382 AIREONTZIAK ERAIKI, KONPONDU ETA MANTENTZEA 

  
 

1.382.1 Aireontziak eta aeronautika-ingeniari espazialak 

    1.382.2 Aireontzien konpontze-, berrikuste- eta mantentze-

zerbitzuak  

3530 Lurrina eta aire girotua hornitzea 1153 LURRUNA ETA UR BEROA EKOIZTEA ETA BANATZEA  

    1162 IZOTZA FABRIKATZEA SALTZEKO  

4511 Automobilak eta ibilgailu motordun arinak 

saltzea 

1.615.1 Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien 

handizkako merkataritza  

  
 

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 

    1.654.1 Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza  

4519 Bestelako ibilgailu motordunak saltzea 1.615.1 Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien 

handizkako merkataritza  

  
 

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 

    1.654.1 Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza  

4520 Ibilgailu motordunak mantentzea eta 

konpontzea 

1.654.6 Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo 

aire-ganberen txikizkako merkataritza  

  
 

1.691.2 Automobilak, bizikletak eta bestelako ibilgailuak 

konpontzea  

    1.751.5 Ibilgailuak koipeztatzea eta garbitzea 

4531 Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta 

osagarrien handizkako merkataritza 

1.615.1 Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien 

handizkako merkataritza  

    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 

4532 Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta 

osagarrien txikizkako merkataritza 

1.654.2 Lurreko ibilgailuentzako osagarrien eta ordezko piezen 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.4 Ibaiko eta itsasoko ibilgailuen –beladunak nahiz 

motordunak– eta kirol-ibilgailuen txikizkako 

merkataritza  

    1.654.6 Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo 

aire-ganberen txikizkako merkataritza  

4540 Motozikletak eta haien ordezko piezak eta 

osagarriak saltzea, mantentzea eta 

konpontzea 

1.615.1 Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien 

handizkako merkataritza  
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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 

  
 

1.654.1 Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.6 Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo 

aire-ganberen txikizkako merkataritza  

    1.691.2 Automobilak, bizikletak eta bestelako ibilgailuak 

konpontzea  

4616 Ehungintzaren, janzkien, oinetakoen eta 

larruzko gaien merkataritzako bitartekariak 

1631 MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK  

    2511 MERKATARITZA-AGENTEAK  

4617 Elikagaien, edarien eta tabakoaren 

merkataritzako bitartekariak 

1631 MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK  

    2511 MERKATARITZA-AGENTEAK  

4618 Bestelako produktu zehatzen salmentan 

espezializatutako merkataritzako 

bitartekariak 

1631 MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK  

    2511 MERKATARITZA-AGENTEAK  

4619 Produktu ezberdinen merkataritzako 

bitartekariak 

1631 MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK  

    2511 MERKATARITZA-AGENTEAK  

4622 Lore eta landareen handizkako merkataritza 1.612.2 Zerealen, hazien, landareen, ongarrien, pestiziden, 

animalia bizien, tabako-adarren, ganaduarentzako 

elikagaien eta itsas lehengaien handizkako merkataritza 

(arrain biziak, algak, belakiak, maskorrak, etab.)  

    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 

4624 Larrukien handizkako merkataritza 1.617.2 Landu gabeko larrukien handizkako merkataritza  

4634 Edarien handizkako merkataritza 1.612.6 Edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza  

    1.612.7 Bertako ardoen eta ozpinen handizkako merkataritza  

4636 Azukrearen, txokolatearen eta gozoen 

handizkako merkataritza 

1.612.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki 

mota ororen handizkako merkataritza 

4637 Kafearen, tearen, kakaoaren eta espezieen 

handizkako merkataritza 

1.421.1 Kakaoaren eta txokolatearen industria  

4638 Arrainaren, itsaskien eta bestelako 

elikagaien handizkako merkataritza 

1.612.2 Zerealen, hazien, landareen, ongarrien, pestiziden, 

animalia bizien, tabako-adarren, ganaduarentzako 

elikagaien eta itsas lehengaien handizkako merkataritza 

(arrain biziak, algak, belakiak, maskorrak, etab.)  

  
 

1.612.8 Arrainen eta arrantzako eta akuikulturako bestelako 

produktuen handizkako merkataritza  

    1.612.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki 

mota ororen handizkako merkataritza 

4639 Elikagaien, edarien eta tabakoaren 

handizkako merkataritza, espezializatu 

gabea 

1.612.1 Elikagai mota ororen, edarien eta tabakoaren 

handizkako merkataritza, 612 2-612 7 eta 612 9 

epigrafeetan zehaztuak  

  
 

1.612.2 Zerealen, hazien, landareen, ongarrien, pestiziden, 

animalia bizien, tabako-adarren, ganaduarentzako 

elikagaien eta itsas lehengaien handizkako merkataritza 

(arrain biziak, algak, belakiak, maskorrak, etab.)  
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    1.612.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki 

mota ororen handizkako merkataritza 

4641 Ehunen handizkako merkataritza 1.613.1 Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen, 

oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza, 

613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak  

  
 

1.613.2 Metrokako ehunen, etxerako ehunen eta alfonbren 

handizkako merkataritza  

  
 

1.613.5 Ator, lentzeria, mertzeria eta puntuzko generoen 

handizkako merkataritza  

    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 

4642 Janzkien eta oinetakoen handizkako 

merkataritza 

1.613.1 Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen, 

oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza, 

613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak  

  
 

1.613.3 Kanpoko janzkien handizkako merkataritza  

  
 

1.613.4 Oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza  

  
 

1.613.5 Ator, lentzeria, mertzeria eta puntuzko generoen 

handizkako merkataritza  

  
 

1.613.9 Beste inon sailkatu gabeko jantzi-osagarrien eta 

bestelako ehun-produktuen handizkako merkataritza  

    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 

4644 Portzelanaren, beiraren eta garbiketa-gaien 

handizkako merkataritza 

1.614.2 Lurrindegi, drogeria, higiene eta edertasun produktuen 

handizkako merkataritza  

    1.614.3 Etxeko mantentzerako eta funtzionamendurako 

produktuen handizkako merkataritza  

4645 Lurrindegi eta kosmetika produktuen 

handizkako merkataritza 

1.614.2 Lurrindegi, drogeria, higiene eta edertasun produktuen 

handizkako merkataritza  

    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 

4647 Altzarien, alfonbren eta argi-gailuen 

handizkako merkataritza 

1.613.1 Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen, 

oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza, 

613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak  

  
 

1.613.2 Metrokako ehunen, etxerako ehunen eta alfonbren 

handizkako merkataritza  

  
 

1.614.3 Etxeko mantentzerako eta funtzionamendurako 

produktuen handizkako merkataritza  

  
 

1.615.2 Altzarien handizkako salmenta  

  
 

1.615.3 Etxetresna elektrikoen eta burdineriako handizkako 

merkataritza  

  
 

1.615.5 Artelanen eta antzinako gauzen handizkako merkataritza  

  
 

1.615.6 Arte-galeriak 
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    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 

4648 Erlojugintzako eta bitxigintzako gaien 

handizkako merkataritza 

1.619.3 Metal preziatuen, bitxigintzako, imitaziozko bitxigintzako 

eta erlojugintzako gaien handizkako merkataritza  

4649 Etxean erabiltzeko bestelako gaien 

handizkako merkataritza 

1.612.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako elikagai eta izozki 

mota ororen handizkako merkataritza  

  
 

1.613.1 Ehunki eta jantzigintzako produktu mota ororen, 

oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza, 

613 2 eta 613 9 epigrafeetan zehaztuak  

  
 

1.613.4 Oinetakoen eta larruzko gaien handizkako merkataritza  

  
 

1.614.3 Etxeko mantentzerako eta funtzionamendurako 

produktuen handizkako merkataritza  

  
 

1.615.1 Ibilgailuen, motozikleten, bizikleten eta haien osagarrien 

handizkako merkataritza  

  
 

1.615.3 Etxetresna elektrikoen eta burdineriako handizkako 

merkataritza  

  
 

1.615.4 Tresna eta material radioelektrikoen eta elektronikoen 

handizkako merkataritza  

  
 

1.615.5 Artelanen eta antzinako gauzen handizkako merkataritza 

  
 

1.615.6 Arte-galeriak 

  
 

1.615.9 Beste inon sailkatu gabeko kontsumo iraunkorreko gaien 

handizkako merkataritza 

  
 

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 

  
 

1.619.1 Jostailuen eta kirol-gaien handizkako merkataritza  

  
 

1.619.3 Metal preziatuen, bitxigintzako, imitaziozko bitxigintzako 

eta erlojugintzako gaien handizkako merkataritza  

  
 

1.619.4 Paperezko eta kartoizko produktuen handizkako 

merkataritza  

  
 

1.619.5 Papergintzako eta idazketako gaien eta marrazketako 

eta arte ederretako gaien handizkako merkataritza  

  
 

1.619.6 Liburuen, egunkarien eta aldizkarien handizkako 

merkataritza  

    1.619.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen 

handizkako merkataritza  

4664 Ehungintzarako makineriaren eta josteko 

eta trikotatzeko makinen handizkako 

merkataritza 

1.617.7 Ehungintzarako makineriaren handizkako merkataritza  

    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 

4665 Bulegoko altzarien handizkako merkataritza 1.615.2 Altzarien handizkako salmenta  

  
 

1.615.9 Aurreko epigrafeetan zehaztu ez diren kontsumo 

iraunkorreko bestelako gaien handizkako merkataritza  
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    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 

4690 Espezializatu gabeko handizkako 

merkataritza 

1611 612-617 ETA 619 TALDEETAN ZEHAZTUTAKO SALGAI 

MOTA OROREN HANDIZKAKO MERKATARITZA  

  
 

1.618.1 Saltzaile esportatzaileak (salgai mota ororen 

esportazioa) 

    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 

4711 Txikizkako merkataritza espezializatu 

gabeko establezimenduetan, elikagaiak, 

edariak eta tabako produktuak nagusiki 

1.647.1 Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza 

saltzailedun establezimenduetan  

  
 

1.647.2 Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza, 

autozerbitzuko erregimenean nahiz erregimen mistoan, 

saltokiak 120 metro koadro baino gutxiagoko azalera 

duenean  

  
 

1.647.3 Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza 

superzerbitzuetan, autozerbitzuko erregimenean nahiz 

erregimen mistoan, saltokiak 120 eta 399 metro koadro 

arteko azalera duenean  

  
 

1.647.4 Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza 

supermerkatuetan, autozerbitzuko erregimenean nahiz 

erregimen mistoan, saltokiak 400 metro koadro edo 

gehiagoko azalera duenean  

  
 

1.661.2 Txikizkako merkataritza hipermerkatuetan 

(autozerbitzua) 

    1.662.1 Gai mota ororen txikizkako merkataritza ekonomatuetan 

eta kontsumo-kooperatibetan 

4719 Txikizkako bestelako merkataritza 

espezializatu gabeko establezimenduetan 

1.647.2 Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza, 

autozerbitzuko erregimenean nahiz erregimen mistoan, 

saltokiak 120 metro koadro baino gutxiagoko azalera 

duenean  

  
 

1.659.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen 

txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu 

6539 

  
 

1.661.1 Txikizkako merkataritza saltoki handietan (aukera 

zabala) 

  
 

1.661.2 Txikizkako merkataritza hipermerkatuetan 

(autozerbitzua) 

  
 

1.661.3 Txikizkako merkataritza herri biltegietan (hainbat atal) 

  
 

1.662.1 Gai mota ororen txikizkako merkataritza ekonomatuetan 

eta kontsumo-kooperatibetan 

    1.662.2 Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta 

edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean 

zehaztuez bestelako establezimenduetan  

4724 Ogi eta okindegi, gozo-denda eta 

gozotegietako produktuen txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.644.1 Ogi, pastel, gozo eta antzekoen, eta esne eta esnekien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.644.2 Ogi, ogi berezi eta opil dendak  
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1.644.3 Pastelgintza, opilgintza eta gozogintzako produktuen 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.644.5 Bonboien eta gozokien txikizkako merkataritza  

    1.644.6 Ore frijituen –estaliak edota estali gabeak nahiz 

barrubeteak–, patata frijituen, aperitiboen, fruitu 

lehorren, gozokien, txokolate-prestakinen eta edari 

freskagarrien txikizkako merkataritza  

4725 Edarien txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan 

1645 ARDO ETA EDARI MOTA OROREN TXIKIZKAKO 

MERKATARITZA  

4730 Automoziorako erregaiaren txikizkako 

merkataritza, espezializatutako 

establezimenduetan 

1.655.3 Ibilgailuak hornitzeko erregaien eta olio eta koipe 

lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza  

4741 Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta 

informatikako programen txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.659.2 Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen 

txikizkako merkataritza  

4743 Audio eta bideo ekipoen txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

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  

4751 Ehunen txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan 

1.651.1 Etxerako ehungintzako eta jantzigintzako gaien, 

alfonbren nahiz antzekoen eta tapizgintzako gaien 

txikizkako merkataritza  

    1.651.4 Mertzeria- eta paketeria-gaien txikizkako merkataritza  

4752 Burdindegiko gaien, margoen eta beiren 

txikizkako merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.652.2 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, 

garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, 

paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako 

gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.653.3 Etxeko tresneriako, burdineria apaingarriko, oparitarako 

edo erakartzeko gaien txikizkako merkataritza 

(imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak 

barne)  

  
 

1.653.4 Eraikuntzako materialen eta saneamenduko gaien eta 

altzarien txikizkako merkataritza  

  
 

1.653.5 Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, 

oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.653.6 Brikolajeko gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.5 Makineria mota ororen txikizkako merkataritza (etxeko 

tresnak, bulegokoak, medikuenak, ortopedikoak, 

optikoak eta argazkigintzakoak salbu)  

  
 

1.659.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen 

txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu 

6539 

    1.662.2 Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta 

edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean 

zehaztuez bestelako establezimenduetan  

4753 Alfonbren, moketen eta pareta eta zoruen 

estalduren txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan 

1.651.1 Etxerako ehungintzako eta jantzigintzako gaien, 

alfonbren nahiz antzekoen eta tapizgintzako gaien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.652.2 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, 

garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, 

paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako 

gaien txikizkako merkataritza  

    1.653.5 Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, 

oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien 

txikizkako merkataritza  

4754 Etxetresna elektrikoen txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.653.2 Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen eta 

etxetresna elektrikoen, argindarra ez beste energia mota 
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batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako tresnen 

eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza  

    1.654.5 Makineria mota ororen txikizkako merkataritza (etxeko 

tresnak, bulegokoak, medikuenak, ortopedikoak, 

optikoak eta argazkigintzakoak salbu)  

4759 Altzarien, argi-gailuen eta etxean 

erabiltzeko bestelako gaien txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.653.1 Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak salbu).  

  
 

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  

  
 

1.653.3 Etxeko tresneriako, burdineria apaingarriko, oparitarako 

edo erakartzeko gaien txikizkako merkataritza 

(imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak 

barne)  

  
 

1.653.5 Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, 

oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.653.9 Beste inon sailkatu gabeko etxeko ekipamendurako 

bestelako gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.5 Makineria mota ororen txikizkako merkataritza (etxeko 

tresnak, bulegokoak, medikuenak, ortopedikoak, 

optikoak eta argazkigintzakoak salbu)  

  
 

1657 MUSIKA-TRESNEN ETA HAIEN OSAGARRIEN 

TXIKIZKAKO MERKATARITZA  

  
 

1.659.2 Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen 

txikizkako merkataritza  

    1.659.9 Multzo honetan sailkatu gabeko bestelako produktuen 

txikizkako merkataritza, 653. epigrafean sailkatu direnak 

salbu  

4761 Liburuen txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan 

1.659.4 Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien 

eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako 

merkataritza  

4762 Egunkarien eta papergintzako gaien 

txikizkako merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.659.4 Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien 

eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako 

merkataritza  

4763 Musika- eta bideo-grabazioen txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.653.9 Beste inon sailkatu gabeko etxeko ekipamendurako 

bestelako gaien txikizkako merkataritza  

    1.659.4 Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien 

eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako 

merkataritza  

4764 Kirol-gaien txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan 

1.654.1 Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.3 Aireko ibilgailuen txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.4 Ibaiko eta itsasoko ibilgailuen –beladunak nahiz 

motordunak– eta kirol-ibilgailuen txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.654.6 Ibilgailu mota orotarako pneumatikoen, banden edo 

aire-ganberen txikizkako merkataritza  

  
 

1.659.6 Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko 

apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien 

txikizkako merkataritza  

    1.662.2 Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta 

edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean 

zehaztuez bestelako establezimenduetan  
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4765 Jolasen eta jostailuen txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.659.4 Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien 

eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.659.6 Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko 

apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien 

txikizkako merkataritza  

    1.662.2 Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta 

edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean 

zehaztuez bestelako establezimenduetan  

4771 Janzkien txikizkako merkataritza 

establezimendu espezializatuetan 

1.651.2 Gorputzerako nahiz bururako janzki mota ororen 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.651.3 Mihiseen. lentzeriaren eta kortseen txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.651.5 Jantzi berezien txikizkako merkataritza  

  
 

1.651.7 Larruki-jantzigintzaren txikizkako merkataritza  

    1.659.6 Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko 

apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien 

txikizkako merkataritza  

4772 Oinetakoen eta larruzko gaien txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.651.6 Oinetakoen, larruzko produktuen eta imitaziozkoen 

nahiz ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen, 

poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gaien 

txikizkako merkataritza  

4774 Osasun eta ortopediako gaien txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.652.1 Farmaziak: Sendagaien eta osasun eta higiene 

pertsonalerako produktuen txikizkako merkataritza 

  
 

1.652.3 Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norbere 

higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.652.4 Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako 

merkataritza  

    1.659.3 Medikuntza, ortopedia, optika eta argazkigintzako 

gailuen eta tresnen txikizkako merkataritza  

4775 Kosmetika eta higieneko produktuen 

txikizkako merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.651.4 Mertzeria- eta paketeria-gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.652.2 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, 

garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, 

paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako 

gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.652.3 Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norbere 

higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako 

merkataritza  

    1.652.4 Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako 

merkataritza  

4776 Loreen, landareen, hazien, ongarrien, lagun 

egiteko animalien eta haientzako elikagaien 

txikizkako merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.647.1 Elikagai eta edari mota ororen txikizkako merkataritza 

saltzailedun establezimenduetan  

  
 

1.659.7 Hazien, ongarrien, lore eta landareen nahiz animalia 

txikien txikizkako merkataritza  

  
 

1.659.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen 

txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu 

6539 

    1.662.2 Gai mota ororen txikizkako merkataritza (elikagaiak eta 

edariak barne) 661. taldean eta 662 epigrafean 

zehaztuez bestelako establezimenduetan  

4777 Erlojugintzako eta bitxigintzako gaien 

txikizkako merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.659.5 Bitxigintzako, erlojugintzako, zilargintzako gaien eta 

imitaziozko bitxien txikizkako merkataritza  
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4778 Gai berrien bestelako txikizkako 

merkataritza establezimendu 

espezializatuetan 

1.615.6 Arte-galeriak 

  
 

1.646.8 Erretzaileentzako gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.651.6 Oinetakoen, larruzko produktuen eta imitaziozkoen 

nahiz ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen, 

poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gaien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.652.2 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, 

garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, 

paperen eta dekoraziorako bestelako gaien eta kimikako 

gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.652.3 Lurringintzako eta kosmetikako produktuen eta norbere 

higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.652.4 Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.653.3 Etxeko tresneriako, burdineria apaingarriko, oparitarako 

edo erakartzeko gaien txikizkako merkataritza 

(imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak 

barne)  

  
 

1.653.9 Beste inon sailkatu gabeko etxeko ekipamendurako 

bestelako gaien txikizkako merkataritza  

  
 

1.654.1 Lurreko ibilgailuen txikizkako merkataritza  

  
 

1.655.1 Erregai mota ororen txikizkako merkataritza, gasak eta 

motor-erregaiak salbu  

  
 

1.655.2 Gas-erregai mota ororen eta edarien txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.659.1 Bildumagileentzako zigilu, moneta, oroi-domina eta 

billeteen, artelanen eta antzinako gauzen, bildumetako 

edo banakako mineralen, fosilen, intsektuen, maskorren, 

landareen eta animalia disekatuen txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.659.3 Medikuntza, ortopedia, optika eta argazkigintzako 

gailuen eta tresnen txikizkako merkataritza  

  
 

1.659.4 Liburuen, egunkarien, papergintza- eta idazketa-gaien 

eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako 

merkataritza  

  
 

1.659.5 Bitxigintzako, erlojugintzako, zilargintzako gaien eta 

imitaziozko bitxien txikizkako merkataritza  

  
 

1.659.6 Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko 

apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.659.8 «Sex shop» deituriko txikizkako merkataritza  

    1.659.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako produktuen 

txikizkako merkataritza, epigrafean sailkatuak salbu 

6539 

4781 Elikagaien, edarien eta tabako produktuen 

txikizkako merkataritza salmenta postuetan 

eta azoka txikietan 

1.663.1 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, 

elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak 

barne  

  
 

1.663.9 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, 

beste inon sailkatu gabeko bestelako salgai moten 

txikizkako merkataritza  

    1.982.4 Establezimendu iraunkorretik kanpo, bestelako 

atrakzioak, txikizkako merkataritza eta azoka eta 

berbenetako berezko jatetxe-zerbitzuak  

4782 Ehungintzako produktuen, janzkien eta 

oinetakoen txikizkako merkataritza 

salmenta postuetan eta azoka txikietan 

1.663.2 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, 

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

oinetakoen, larrukien eta larruzko gaien txikizkako 

merkataritza  

4789 Bestelako produktuen txikizkako 

merkataritza salmenta postuetan eta azoka 

txikietan 

1.659.6 Jostailuen, kirol-gaien, kirol arropa, oinetako eta buruko 

apaingarrien, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.663.4 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, 

drogeria- eta kosmetika-gaien eta oro har produktu 

kimikoen txikizkako merkataritza  

    1.663.9 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, 

beste inon sailkatu gabeko bestelako salgai moten 

txikizkako merkataritza  

4799 Ez establezimenduetan, ez salmenta 

postuetan, ez eta azoka txikietan egiten ez 

den txikizkako bestelako merkataritza 

1.646.5 Tabako-laboreen txikizkako merkataritza, makina 

automatikoen bidez egina, errekargudun salmenta-

baimenen erregimenean  

  
 

1.646.51 Udal-kuota, establezimenduaren titularrak 

  
 

1.646.52 Estatu-kuota, makinaren jabeak 

  
 

1.647.5 Elikagaiak eta edariak, tabakoa izan ezik, saltzeko 

makinen bidez hornitzea  

  
 

1.647.51 Udal-kuota, establezimenduaren titularrak 

  
 

1.647.52 Estatu-kuota, makinaren jabeak 

  
 

1.663.9 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, 

beste inon sailkatu gabeko bestelako salgai moten 

txikizkako merkataritza  

  
 

1.664.1 Gordailuko erakusmahaietan mota orotako gauzak 

saltzea  

  
 

1.664.11 Gutxieneko udal-kuota, establezimenduaren titularrak 

  
 

1.664.12 Estatu-kuota, erakusleihoen jabeak 

  
 

1.664.9 Beste inon sailkatu gabeko hainbat gairen txikizkako 

merkataritza, tresna automatikoen bidez, elikagaiak, 

edariak eta tabakoa salbu  

  
 

1.664.91 Gutxieneko udal-kuota, establezimenduaren titularrak 

    1.664.92 Estatu-kuota, tresnen jabeak 

 

 
 

 
 

 


