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BESTELAKO XEDAPENAK
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

3791
AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, 

autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari 
laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak emateko oinarriak onartzen baitira eta 
dagokion deialdia egiten.

COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien 
martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren arabera, autonomoentzako eta enpresentzako 
zuzeneko laguntzen COVID lerroa sortu da, Espainiako Gobernuaren finantzaketari esker, 7.000 
milioi euroko zuzkidura globalarekin. Lerroaren helburua da sektore pribatuaren kaudimena bul-
tzatzea, enpresei eta autonomoei helburu jakin baterako zuzeneko laguntzak emanez. Geroago, 
COVID-19aren pandemiak eragindako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurri osagarriak 
onartzen dituen apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez arau hori berrikusi zen, 
autonomia-erkidegoak gaitzeko, betiere horietako bakoitzarentzat ezarritako guztizko esleipena-
ren barruan, euren lurralde-esparruan eragin berezia izan duten beste sektore gehigarri batzuk 
laguntzak jasotzeko sektore hautagarrien zerrendan gehitu ditzaten, arestian aipaturiko Errege 
Lege Dekretua I. eranskinean ezarritako COVID Lerroaren kargurako laguntzak jaso ditzaten sek-
tore gehigarri horiek.

Erregulazio hori honako hauen bidez osatu da: HAC/283/2021 Agindua, martxoaren 25ekoa, 
martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusten den autonomo eta 
enpresentzako zuzeneko laguntzen COVID Lerroko baliabideak autonomia-erkidegoen eta Ceuta 
eta Melilla hirien artean behin betiko banatzeko beharrezkoak diren alderdiak zehazten dituena 
(5/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera 
enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriena). Xedapen horren arabera, 217.997.300 euro 
esleitu zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari.

Apirilaren 12ko HAC/348/2021 Aginduaren arabera, zuzeneko laguntza horiek esleitzeko irizpi-
deak zehaztu dira, bereziki, hautagarritasun-betekizunei eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko 
irizpideei dagokienez, bai eta laguntzak kalkulatzeko beharrezkoak diren magnitude jakin batzuen 
lurralde-banaketarako irizpideak ere, laguntza horiek lurralde batean baino gehiagotan eskatzen 
direnean.

Horretaz gain, 2021eko maiatzaren 25ean Ogasun Ministerioaren, Zerga Administrazioko Estatu 
Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmena formalizatu da, COVID-19a-
ren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 
12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan ezarritakoa aplikatuz. Hitzarmen horren 
helburua, hain zuzen ere, aurreikusitako errege-titulu jakin batzuk ezartzea da, Ogasuneko Minis-
terioak eta Zerga Administrazioko Ministerioak behar bezala gauzatu beharreko jarduera jakin 
batzuk ezartzeko, Ogasun Ministerioari eta Zerga Ministerioari dagokienez.

Martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 2.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, Eus-
kal Autonomia Erkidegoari dagokio bere lurraldean kokatuta dauden hartzaileentzako zuzeneko 
laguntzak iragartzea, eskabideak izapidetzea, kudeatzea eta ebaztea, laguntzak ordaintzea, 
ordaindu aurretik eta ondoren egin beharreko kontrolak egitea eta, oro har, baliabideak ongi erabil-
tzen direla bermatzeko beharrezkoak diren jarduketak gauzatzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzeko araudian aurreikusitakoaren arabera.
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Bestalde, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, 2021eko maiatzaren 27an, 63/2021 Legez 
Besteko Proposamena onartu du, COVID-19ak eragindako sektoreei laguntzeko ezarritako dirula-
guntzen kudeaketa errazteko eta arintzeko hartu beharreko neurriei dagokienez. Horren arabera, 
Legebiltzarrak hainbat alderdi eskatzen dizkio Eusko Jaurlaritzari, besteak beste, hauek: zuzeneko 
laguntzen etorkizuneko deialdian, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuan aurreikusita-
koez gain, jarduera ekonomiko berriak sartzea, pandemiak Euskal Autonomia Erkidegoan duen 
eragin ekonomikoaren arabera laguntzak jaso ditzaketen jarduera ekonomiko berriak, hain zuzen; 
indarreko aurrekontu propioko baliabideak ematea pandemiak gehien eragiten dien sektoreei diru-
laguntzak zabaltzeko, haien jarduera bultzatzen eta suspertzen laguntzeko; eta azkenik, zuzeneko 
laguntzen deialdia kudeatzeari eta izapidetzeari dagokion administrazio-prozedura sinplifikatuko 
dela bermatzea.

Horretarako, ekainaren 22ko 155/2021 Dekretuaren bidez, ezohiko neurri batzuk onartu dira 
martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitako autonomoentzako 
eta enpresentzako zuzeneko laguntzen kudeaketari, izapidetzeari eta kontrol ekonomikoari dago-
kienez, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari honako eskumen hauek emate aldera: zuzeneko 
laguntza horiek emateko oinarri arautzaileak onartzea eta deialdia egitea, Euskal Autonomia 
Erkidegoren lurralde-esparruan; eta neurri espezifikoak abian jartzea, bai administrazioa sinplifi-
katzeko, bai aurrekontuak kudeatzeko eta kontrol ekonomikoa gauzatzeko, laguntza-eskabideen 
izapidetzea eta ebazpena erraztu eta bizkortze aldera, betiere bermatuz kudeaketa horrek aplikatu 
beharreko lege-xedapenei jarraikitzen diela.

Horrenbestez, deialdi hau aurreko paragrafoetan adierazitako araudian eta azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan aurreikusitakoan 
oinarrituta diseinatu da.

Hala ere, apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretuak emandako gaikuntzaren arabera, ego-
kitzat jo da laguntzen deialdian Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) kodeetan 
sailkatutako beste jarduera batzuk sartzea, kontuan izanik Euskal Autonomia Erkidegoan eragin 
berezia izan dutela, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. eranskinean bilduta ez badaude ere. Horri 
dagokionez, eskuragarri dagoen estatistika- eta administrazio-informazioan funtsatuta, beste jar-
duera ekonomiko batzuk jaso dira, kontuan izanik euren negozio-zifran eragin nabarmena izan 
dutela edo euren langileen ehuneko handi bat aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen 
eraginpean geratu direla, eta, azken batean, pandemiak bereziki eragin diela.

Egokitzat jo da, halaber, 50.000.000 euroko zuzkidura gehigarria aurreikustea, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura, Estatuko Administrazioak emandako hasierako 
aurrekontu-zuzkidura osatzeko ez ezik, hasierako aurrekontu-zuzkidura hura agortzearen ondorioz 
zuzeneko laguntzen onuradun izateko aukera izan ez duten pertsonen eta entitateen eskabideei 
erantzuteko ere bai.

Azaldutakoaren arabera, eta ekainaren 22ko 155/2021 Dekretuaren 1. artikuluak Ekonomia eta 
Ogasuneko sailburuari emandako eskumena baliatuta (155/2021 Dekretua, COVID-19aren pan-
demiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 
5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitako autonomoentzako eta enpresentzako 
zuzeneko laguntzen kudeaketa, izapidetze eta kontrol ekonomikoari buruzko ezohiko neurriak 
onartzen dituena), honako hau
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EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

1.– Agindu honen xedea honako hau da: COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpre-
sen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 
I. tituluan jasotako zuzeneko laguntzak –Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten edo egoitza 
fiskala EAEn duten autonomo eta enpresentzat direnak– jasotzeko eskabideak izapidetu eta kudea-
tzeari, horien ebazpena emateari, laguntzak ordaintzeari, eta ordainketa egin aurreko eta ondorengo 
kontrolak gauzatzeari buruzko oinarriak onestea.

2.– Laguntza horietarako deialdia egitea da, halaber, Agindu honen xedea.

I. KAPITULUA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN LAGUNTZAK ETA FINANTZAKETA

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta dirulaguntzen lerroak.

1.– Deialdi honen xede den Estatuko Administrazio Orokorrak finantzatutako laguntzak muga-
tzaileak dira, gehienez ere berrehun eta hamazazpi milioi bederatziehun eta laurogeita hamazazpi 
mila eta hirurehun (217.997.300) eurokoak, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021erako Aurrekontu 
Orokorretako 12292 Programako («COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak – Kudea-
keta-kredituak») 4. kapituluaren kargura. Hala ere, baliteke aurreikuspen horrek III. kapituluan 
ezarritakoari eragitea.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako zenbatekoa dirulaguntzen hiru lerrotan banatzen da:

a) 1. Lerroa, 42.000.000 euroko zuzkidurarekin, 3.1.a) eta b) artikuluan bildutako enpresaburu 
indibidual eta profesional autonomoei eta entitateei zuzendua, baldin eta gehienez 3.000 euroko 
laguntza jaso nahi badute, 8.2.a) artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

b) 2. Lerroa, 168.000.000 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan bildu gabeko enpresaburu indibi-
dual eta profesional autonomo eta entitateetarako, baldin eta 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko 
eragiketa-bolumena izan bazuten eta sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubi-
dean tributatzen ez bazuten.

c) 3. Lerroa, 7.997.300 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan eta 2. Lerroan bildu gabeko pertsona 
eta entitateek egindako eskabideei erantzuteko, betiere deialdi honetan ezarritako betekizunak eta 
bestelako hautagarritasun-baldintzak betetzen badituzte.

3.– Deialdia gauzatzean dirulaguntzen lerroren batean zenbatekorik soberan geratzen bada, 
deialdira aurkeztutako eskabideei erantzun ondoren, ebatzi gabeko eskaria duten gainerako diru-
laguntzen lerroen zuzkidurak handitzeko erabili ahal izango da soberako zenbateko hori.

II. KAPITULUA

ZUZENEKO LAGUNTZAK EMATEKO XEDAPEN OROKORRAK

3. artikulua.– Laguntzak eskuratu ditzaketen pertsonak eta entitateak.

1.– Deialdiaren xede diren laguntzen onuradun izan ahalko dira I. eranskinean («Laguntzak 
jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») zehaztutako jardueraren bat nola 
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lanbide-arloan hala enpresa-arloan gauzatzen duten pertsona eta entitateak, baldin eta egoera 
hauetakoren batean badaude:

a) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden 
enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 2019an edo 2020an 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide sinplifikatua aplikatu badute.

b) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden 
enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 2019an edo 2020an 
balio erantsiaren gaineko zergan baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia aplikatu badute.

c) Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresa-
buru indibidualak, profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta administrazioak 
egiaztatutako edo aitortutako urteko eragiketen bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 2020an 
2019arekin alderatuta balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean.

2.– Artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutako entitateen artean sartzen dira sozietate zibil 
partikularrak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo entitate mota, nor-
tasun juridikorik izan ez arren, I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ 
baliokidetasun-taula») zehaztutako jardueraren bat nola lanbide-arloan hala enpresa-arloan gau-
zatzen duten pertsona eta entitateak.

3.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean errentak 
eratxikitzeko araubidean dauden entitateen kasuan, emandako laguntzaren onuraduna entitatea 
izango da, eta ez haren bazkide, erkide, jaraunsle edo partaide bakoitza. Gainera, eman beharreko 
laguntza zehazteko kontuan hartu beharreko magnitudeak entitatearen egoitzan kalkulatuko dira.

4.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen 
kasuan, talde hori hartuko da zergadun bakartzat, hautagarritasun- eta transferentzia-baldintzak 
betetzeari dagokionez, eta ez hura osatzen duten entitateetako bakoitza.

Taldea ordezkatzen duen sozietateak aurkeztu beharko du laguntza-eskabidea, eta 2020an 
taldeko kide izan diren entitate guztiak barne hartuko ditu. 2019an, baina ez 2020an, taldeko kide 
izan ziren entitateak independentetzat hartuko dira, eta kide horiek banan-banan eskatu ahalko 
dituzte laguntzak.

4. artikulua.– Deialditik kanpo geratzen diren pertsonak eta entitateak.

1.– Honako hauek ezingo dituzte deialdi honetako dirulaguntzak eskuratu:

a) finantza-enpresak;

b) sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresaburu 
edo profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta berreskuratze-agindu baten era-
ginpean badaude eta Europako Batzordeak aurretik jo badu laguntza bat legez kanpokotzat eta 
aitortu badu barne-merkatuarekin bateraezina dela;

c) sektore publikoren batekoak diren edo gobernu-organoen gehiengoa ordezkari publikoz osa-
tuta duten entitateak;

d) agindu honetan bildutako laguntzak jasotzeko eskubidea ematen duen jardueran 2020ko 
martxoaren 31 baino geroago alta hartu dutenak; eta

e) sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresaburu 
edo profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta, 3. artikuluan adierazitako hartzaileen 
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artean egon arren, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean –2019koan– emai-
tza garbi negatiboa aitortu badute beren jarduera ekonomikoengatik, jarduera ekonomiko horiei 
atxikitako ondasunen ondare-irabazi edo -galerak alde batera utzita, edo, hala badagokio, ekitaldi 
horretan negatiboa izan bada sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko 
zergaren zerga-oinarriaren emaitza, betiere erreserbak eta zerga-oinarri negatiboen konpentsa-
zioa aplikatu aurretik.

2.– Aurreko apartatuko e) letran adierazitakoa gorabehera, honako hauek izan daitezke 
onuradun:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden 
enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 3.1.a) artikuluan 
aurreikusitako balio erantsiaren gaineko zergan araubide sinplifikatua aplikatzen badute.

b) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpre-
saburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 3. artikuluko 1.b) apartatuan 
aurreikusitako balio erantsiaren gaineko zergan baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia 
aplikatzen badute eta 8.2.a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera 3.000 euroko gehieneko zen-
batekoa aplikatzen bazaie; eta

c) 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra bitartean I. eranskinean («Laguntzak jaso 
ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jarduerak sortu zituzten 
eta/edo jarduera horietan alta eman zuten enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta 
entitateak.

Sozietateen gaineko zergaren edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren 
gaineko zergaren zergaldia urte naturalaz bestekoa duten zergadunen kasuan, 2019an amaitzen 
deneko azken zergaldiko erreserbak aplikatu eta zerga-oinarri negatiboak konpentsatu aurretik 
hartuko da zerga-oinarria.

5. artikulua.– Dirulaguntzak jasotzeko baldintzak.

1.– Deialdiko laguntza eskatzen duen enpresaburu indibidual, profesional autonomo, entitate 
edo talde kontsolidatuak honako baldintza hauek bete beharko ditu eskabidea aurkezten duen 
egunean pertsona edo entitate onuradun izateko:

a) Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko 
eragiketa-bolumena izan duten eta sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean 
tributatzen ez duten enpresaburuen, profesionalen edo entitateen kasuan.

Ez da beharrezkoa izango Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea, baldin eta 
taldeak, enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak edo entitateak badira, edo 2020an 10 
milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena badute eta egoitza fiskala Estatuko beste autonomia-erki-
dego edo hiri autonomoren batean badute baina Euskal Autonomia Erkidegoan badihardute, edota 
establezimendu iraunkor baten bidez Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten entitate ez-egoiliar 
eta ez-finantzarioak badira.

Ondorio horietarako, Euskal Autonomia Erkidegoan dihardutela ulertuko da lan pertsona-
leko ordainsariak –Administrazioak egiaztatutako edo aurkeztutako konturako diru-sarreren eta 
atxikipenen laburpen-aitorpenean esleituak– jasotzen dituztenen bizilekua Euskal Autonomia Erki-
degoan dagoenean.
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b) I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») jaso-
tako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN) kodeetan aurreikusitako jarduera bat, 
gutxienez, egin izana 2019ko eta 2020ko ekitaldietan, eta jarduera horietakoren bat gauzatzea 
eskabidea aurkezten duen egunean. 8. artikuluko 7. apartatuan aurreikusitako kasuetan, beteki-
zun hori eskatu ahalko da kasu horietarako aurreikusitako baldintza espezifikoetan.

Pertsona, entitatea edo taldea EJSNren kode batean sartuta dagoela ulertuko da baldin eta bere 
jarduera Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigraferen batean egin duenean, I. eranskineko 
(«Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») baliokidetasun-taulari 
jarraikiz.

Jarduera I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») 
jasotako EJSNetako bati jarraikiz gauzatzen duenak laguntzak eskuratu ahalko ditu, nahiz eta 
eranskin horretan azaltzen diren Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafeetako batean 
ere alta emanda ez egon. Kasu horretan, alegatutako EJSN jarduera gauzatu dela egiaztatzen 
duen frogagiria erantsi beharko zaio eskabideari. Halako egoeran dagoen interesdunak ez badu 
egoera hori egiaztatzen, laguntza ukatu egingo da, betekizun subjektiboak ez egiaztatzeagatik.

Taldeak direnean, ezinbestekoa izango da entitate nagusiak edo mendeko edozein entitatek 
jarduera nagusi gisa 2019an eta 2020an egin izana eta laguntza eskatzen den egunean egiten 
jarraitzea I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») 
aurreikusitako jardueretako bat.

Agindu honetan jasotako parametroak aplikatzeko, laguntza eskatzen duen pertsona fisikoak, 
entitateak edo taldeak egindako jarduera guztiak hartuko dira kontuan.

c) Epai irmo bidez, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorra jaso 
dutenek edo prebarikazio, eroskeria, diru publikoen erabilera bidegabea, influentzia-trafiko, iruzur 
eta ordainarazpen ilegal edo hirigintza-delituak direla eta zigorra jaso dutenek.

d) Administrazio publikoarekin egindako edozein kontratu ebazpen irmoz indargabetu bada, 
dena delako kausagatik errudun aitortuz gero.

e) Dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

g) Borondatezko konkurtso-deklaraziorik ez eskatzea, edozein prozeduratan kaudimengabetzat 
deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna 
hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea edo desgaitua ez 
egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifi-
kazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

h) Egoitza fiskala paradisu fiskaltzat hartutako lurralde edo herrialde batean ez izatea.

i) Berreskuratze-agindu baten eraginpean ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki 
badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

j) Honako konpromiso hauek hartzea:

1) Laguntzari dagokion jarduera gauzatzen jarraitzea, gutxienez, 2022ko ekainaren 30era arte.

2) Dibidendurik ez banatzea 2021ean eta 2022an.

3) Goi-zuzendaritzaren ordainsarietan igoerarik ez onartzea laguntza eman eta hurrengo bi 
urteetan.
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2.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen 
kasuan, aurreko apartatuko c) letratik j) letrara bitartekoetan zerrendatutako baldintzak 2020an 
taldea osatzen zuten sozietate guztiek bete beharko dituzte, 2022ra arte luza daitezkeen beste 
konpromiso batzuk alde batera utzi gabe.

6. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko eskatzen diren baldintzak egiaztatzea.

3., 4. eta 5. artikuluetan aurreikusitako alderdiak honela egiaztatuko dira:

a) Deialdia kudeatzen duen organoak 5.1.a), b) eta f) artikuluetan ezarritako betekizun subjekti-
boak eta 3. eta 4. artikuluetan aurreikusitako hautagarritasun-baldintzak osatzen dituzten baldintza 
objektiboak egiaztatuko ditu. Horretarako, dagokion Zerga Administrazioko eta Gizarte Seguran-
tzako instantzietatik zuzenean jasoko du dagokion informazioa.

Ezin bada laguntza-emakidarako behar diren agirietako bat zuzenean eskuratu, kudeatzeko 
eskumena duen organoak agiri hori aurkezteko eskatu ahalko dio eskatzaileari, edo, bestela, agi-
rian aipatzen diren betekizunak beste bitarteko baten bidez egiaztatzeko.

b) Aipatutako 5.1 artikuluko gainerako letretan ezarritakoak, berriz, eskabide-orri elektronikoan 
jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira.

c) 5.1.b) artikuluan aurreikusitako kasuan –I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: 
EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») bildutako EJSN batean jarduera gauzatzen dela egiaztatzeari 
buruzkoan–, baldin eta ez badago ekonomia-jardueren gaineko zergan subjektu eskatzailea alta 
emanda dagoen epigrafe baliokiderik, eskabidearekin batera dagokion agiria aurkeztuta egiaztatu 
beharko da hori.

7. artikulua.– Laguntzen xedea.

1.– Ematen diren laguntzak helburu jakinak betetzeko izango dira, eta 2021eko martxoaren 13a 
baino lehenagoko kontratu-konpromisoen ondorioz 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 
31ra bitartean sortu diren eta egun horretan ordaindu gabe jarraitzen duten zor-obligazioak ordain-
tzeko emango dira, bai eta obligazio horiei, hornitzaileei eta bestelako hartzekodun finantzario 
eta ez-finantzarioei dagozkien ordainketak egiteko eta estali gabeko kostu finkoak ordaintzeko ere.

2.– Estali gabeko kostu finkotzat hartuko dira diruz lagundu daitekeen aldian (2020ko mar-
txoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean) sortutako eta enpresak jasan beharreko kostu 
finkoak, ekoizpen-maila edozein izanik ere, baldin eta aldi horretan etekinei egindako ekarpenak 
(diru-sarrerak ken kostu aldakorrak) eta beste funts batzuek (hala nola aseguruek edo aldi bate-
rako laguntza-neurriek) kostu horiek estaltzen ez badituzte. Besteak beste, estali gabeko kostu 
finkotzat hartuko dira eskuratutako laguntzaren eraginpeko jarduerari dagozkion energia-horni-
durarako eta potentzia-aldaketarako kostuak, soldata-kostuak eta nahitaezko gizarte-aseguruak, 
baldin eta zuzenbidean onartutako fakturen edo bestelako egiaztagirien bidez jasan behar baditu 
interesdunak.

3.– Emandako laguntzak baliatzean, honako lehentasun hau bete beharko da: lehenik, hor-
nitzaileei ordainketak egingo zaizkie, antzinatasunaren arabera; bigarrenik, hala badagokio, 
banku-zorraren nominala murriztuko da eta lehentasuna emango zaio zorraren nominala abal 
publikoarekin murrizteari. Fakturen jaulkipen-dataren arabera zehaztuko da antzinatasun-ordena.

Finantza-entitate baten bidez egindako ordainketak baino ez dira onartuko, eta justifikatutako 
ordainketak ezinbestean agertu behar dira banku-kontuan eta ordainketa-agirian; gainera, onura-
dunari justifikazio-prozeduran eskatu ahalko zaizkio.
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4.– Fakturen kasuan, diruz lagundu daitezkeen gastuen zerga-oinarriaren zenbatekoa baino ez 
da emango laguntza gisa, eta BEZa edo zeharkako zerga baliokidea kenduta.

5.– 2021eko martxoaren 13tik aurrerako fakturek edo obligazioek hornitzaile edo hartzekodunei 
ordaintzeko betebeharrak eragin dituen kontratuaren erreferentzia eskabidean jasotzea bada-
karte, eta kontratu hori idatzita ez badago, eskabideari, eskaintzaren onarpenari edo aurrekontuari 
dagokion data jarri beharko da; nolanahi ere, kostu finantzagarriaren sortzapen-data jaso beharko 
da, laguntzen deialdi honetarako ezarritako baldintzei jarraikiz.

8. artikulua.– Laguntzen mugak eta laguntzak kuantifikatzeko irizpideak.

1.– Ez da eskatutako zenbatekoa baino zenbateko handiagoa duen laguntzarik, ez eta 
10.3 artikuluan adierazitako egiaztapena gauzatu ondoren finkatutakoa baino handiagorik ere.

2.– Artikulu honetako 1. apartatuan xedatutakoa betetzeaz gain, emandako laguntzek ezingo 
dituzte gainditu, onuradun bakoitzeko, honako muga kuantitatibo hauek:

a) 3.000 euro, 3.1 artikuluaren a) eta b) letretan aipatzen diren enpresaburu, profesional edo 
entitateak direnean.

Aurrekoa gorabehera, 3.1.b) artikuluan aipatzen diren enpresaburuek, profesionalek edo 
entitateek, salbu eta I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokide-
tasun-taula») jasotako jarduerak hasi badituzte, agindu honetan jasotako laguntzak eskuratzeko 
aukera izango dute 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra bitartean, hurrengo b) letran 
zehaztutako gehienekora iritsi arte.

Eskatzaileak gauzatutako jardueraren batean 2019an edo 2020an balio erantsiaren gaineko 
zergan araubide erraztua aplikatzeak lehentasuna izango du laguntza esleitzerakoan, alde batera 
utzita beste araubide batzuk aplikatzekoak zaizkien beste jarduera batzuk egiten ote dituen. 
2021ean araubide sinplifikatuari uko egin zaion kasuetan ere aplikatuko da hori. 2019an edo 
2020an ez bada aplikatzen balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua ezein jardueratan, 
laguntza esleitzerakoan lehentasuna izango du jardueraren bateko baliokidetasun-errekarguaren 
araubide berezia aplikatzeak 2019an edo 2020an.

b) Balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean enpresaburu indibidual 
eta profesional autonomoek eta 3.1.c) artikuluan aipatutako entitate eta taldeak aitortu edo admi-
nistrazioak egiaztatutako urteko eragiketen bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 2020an 
2019arekin alderatuta, emango den laguntzaren gehieneko mugak honako hauek izango dira:

1) Gehienez 10 langile dituztenen kasuan, 2020an, 2019arekin alderatuta, eragiketen bolume-
nean izandako % 30 baino gehiagoko beherakadaren zenbatekoaren % 40.

2) 10 langile baino gehiago dituztenen kasuan, 2020an, 2019arekin alderatuta, eragiketen bolu-
menean izandako % 30 baino gehiagoko beherakadaren zenbatekoaren % 20.

Paragrafo honetan aipatutako langile kopurua kalkulatzeko, kontuan hartuko da 2020an zen-
bat ziren, batez beste, Administrazioak egiaztatutako edo aurkeztutako konturako diru-sarreren 
eta atxikipenen hileko edo hiru hileko aitorpenetan esleitutako lan-etekinen hartzaileak (110-111 
ereduak).

Aurreko 1. eta 2. azpiapartatuetan xedatutakoa alde batera utzi gabe, gehieneko laguntza ezin 
izango da 4.000 eurotik beherakoa izan, ezta 200.000 eurotik gorakoa ere.
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3.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen 
kasuan, jardueraren beherakada zehazteko kontuan hartu behar diren eragiketen bolumena 
kalkulatzerakoan, nola 2019an hala 2020an talde bereko kide izan ziren entitate guztien eragi-
keta-bolumenak batuko dira.

Aurreko paragrafoko b) letran adierazitako mugak talde osoari aplikatuko zaizkio.

4.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen 
kasuan, enpresaburu indibidualen eta profesional autonomoen kasuan, eta 2020an 10 milioi euro-
tik gorako eragiketa-bolumena izan duten eta jarduera ekonomikoa Espainiako estatuko beste 
autonomia-erkidego edo hiri autonomo batzuetan ere gauzatzen duten entitateen kasuan, era-
giketa-bolumenaren beherakada eta gehieneko zenbatekoaren mugak interesdunak jarduera 
gauzatzen dueneko lurraldeen artean banatzeko, honako hauek izango dira oinarria: lan pertso-
naleko ordainsariak, Administrazioak egiaztatutako edo aurkeztutako konturako diru-sarreren eta 
atxikipenen laburpen-aitorpenean esleituak; halaber, lurralde bakoitzari esleituko zaizkie horiek, 
hartzaileak bizi direneko lekua kontuan izanik.

5.– Agindu honetan jasotako parametroak aplikatzeko, laguntza eskatzen duen pertsona fisi-
koak, entitateak edo taldeak egindako jarduera guztiak hartuko dira kontuan.

6.– 3.1.c) artikuluan aipatutako enpresaburuen edota profesional edo entitateen kasuan, 
I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurrei-
kusitako jarduera hasi badute, eta jarduera horrengatik laguntza horiek eskuratu badituzte edo 
2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitartean sortu badira, eta betiere harrez 
geroztik alta emanda mantendu badira eta eskabidea aurkeztu zuten egunean ere alta emanda 
bazeuden Eranskin horretan bildutako jardueraren batean, eragiketen beherakada kalkulatzeko 
igo egingo da, urtean, balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean 2019an 
Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako eragiketa-bolumenari dagokion magnitudea.

7.– 3.1.c) artikuluan aipatutako enpresaburuen edota profesional edo entitateen kasuan, 
I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreiku-
sitako jardueran alta hartu badute, edo 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra bitartean 
sortu badira, eta betiere harrez geroztik alta emanda mantendu badira eta eskabidea aurkeztu 
zuten egunean ere alta emanda bazeuden eranskin horretan bildutako jardueraren batean, era-
giketen beherakada kalkulatzeko 2020ari dagokion urteko eragiketa-bolumena –balio erantsiaren 
gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean Administrazioak egiaztatua edo aitortua– alde-
ratu egingo da 2020ko lehen hiruhilekoari dagokion balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako 
tributu baliokidean Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako eragiketa-bolumenari dagokion 
magnitudea 2020an jarduera-denboraldia igotzetik ateratako eragiketa-bolumenarekin.

8.– 3.1.c) artikuluan aipatutako baina 6. eta 7. apartatuetan aurreikusitakoan bildu gabeko 
enpresaburuen edota profesional edo entitateen kasuan, hori guztia gorabehera I. eranskinean 
(«Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») aurreikusitako jardueran 
urtebetetik behera alta emanda egon badira 2019ko ekitaldian edo 2020ko ekitaldian, 2019arekin 
alderatuta 2020an eragiketa-bolumenean izandako beherakada kalkulatzeko, kontuan izango da 
urte horietako bakoitzari dagokion balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu balioki-
dean Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako eragiketa-bolumena.

9.– 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean merkataritza-sozietatearen 
egiturazko aldaketa bat sartu duten entitateen kasuan, entitateek, eskabidea aurkezteko unean, 
egiaztatu egin beharko dute sartutako egiturazko aldaketa hori, eta 3., 4. eta 5. artikuluetan 
aurreikusitakoa betetzen dutela, bai eta balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu 



130. zk.

2021eko uztailaren 2a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2021/3791 (45/10)

baliokidean urte bakoitzean egindako eragiketa-bolumena eta laguntzaren gehieneko zenbatekoa 
kalkulatzeko aurreikusitako gainerako parametroak ere.

10.– Eskatzaileak zergapetu gabeko edo salbuetsitako eragiketak bakarrik egiten dituenean 
edo Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aldizkako autolikidazioa aurkeztera behartuta ez dagoe-
nean, 2019ko eta 2020ko eragiketen bolumena honako hauek osatzen dutela ulertuko da:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunen edo errentak eratxikitzeko arau-
bidean dauden entitateen kasuan, beren jarduera ekonomikotik datozen eta zerga-alorrean 
konputagarriak diren diru-sarrera guztiak 2019an eta 2020an egindako zerga-aitorpenetan; eta

b) sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunen 
kasuan, establezimendu iraunkorra badute, Administrazioak egiaztatutako edo aitortutako negozio-
zifraren zenbateko garbiari buruzko informazioa, 2019an eta 2020an egindako zerga-aitorpenetan.

9. artikulua.– Eskabideak, edukia eta izapideetarako bidea.

1.– Deialdian jasotako eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta prozedurazko gaine-
rako izapide eta kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez baino ezingo dira egin. Eskabide-eredua, 
eskabideak betetzeari eta izapidetzeari buruzko argibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta 
gainerako ereduak egoitza elektronikoan daude eskuragarri, web-orri honetan: https://www.eus-
kadi.eus/servicios/1200901

2.– Eskabideak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 5eko 09:00etan hasi eta 2021eko uztai-
laren 30eko 12:00etan amaituko da. Hala ere, 2.1 eta 19. artikuluetan aurreikusitako zuzkidura 
ekonomikoak lehenago agortzen badira, eskabideak jasotzeko prozesua amaituko da. Hori gerta-
tuz gero, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Ekonomia eta Ogasun 
Saileko Zerbitzu zuzendariaren ebazpen baten bidez, ez da eskabide berririk onartuko argitaratzen 
denetik aurrera, eta ez dira onartuko, ezta ere, erantzuteko baliabide ekonomikorik ez izateagatik 
bete gabe geratzen diren eskabideak.

3.– Lehen apartatuan aipatutako egoitza elektronikoaren helbidean eskuragarri dagoen eska-
bide-inprimaki elektronikoaren ereduak honako hauei dagozkien apartatuak izango ditu:

a) 5.1 artikuluko c), d), e), g), h), i) eta j) letretan ezarritako betekizunak eta baldintzak egiazta-
tzeko erantzukizunpeko adierazpenak;

b) EJSN zehaztea, «Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula» ize-
neko I. eranskinean jasotakoen barruan, non eskatzaileak bere jarduera garatzen duen, baldin eta 
eranskin horretako baliokidetasun-taulan ez badago korrelaziorik alta emandako ekonomia-jar-
dueren gaineko zergaren epigrafearekin;

c) aintzat hartzeko talde bakoitzeko zor-obligazioen zenbateko osoa: hornitzaileei egindako 
ordainketak, entitate publikoak abalatutako banku-zorra, gainerako banku-zorra, eta estali gabeko 
kostu finkoak;

d) eskatutako zenbatekoa, aintzat hartzeko taldeei dagozkien guztizkoak gehituta aterako dena;

e) erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileak Espainiako Erresumako beste autonomia-erki-
dego edo hiri autonomo batzuen deialdietan helburu bererako laguntzaren bat eskatu behar ote 
duen edo laguntzaren bat eskatu ote duen edo Espainiako Erresumako beste autonomia-erkidego 
edo hiri autonomo batzuetan 5/2021 Errege Lege Dekretuan ezarritako laguntzak eskuratzeko 
baldintzak betetzen ote dituen adierazten duena;

https://www.euskadi.eus/servicios/1200901
https://www.euskadi.eus/servicios/1200901
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f) eskabidea aurkeztu deneko egunera arte jasotako edo eskatutako beste laguntza publiko 
batzuei dagokienez, laguntza horien egoera eta, hala badagokio, emandako zenbatekoa zehaz-
tuta; eta

g) eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde auto-
nomoek edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emandako laguntzen edo dirulaguntzen 
esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta ote dagoen, eta, hala 
bada, prozedura edo prozedurak identifikatzen laguntzea.

4.– Eskabidearekin batera, 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu-konpromisoen 
ondorioz 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu diren eta egun horre-
tan ordaintzeke jarraitzen duten zor-obligazioen zerrenda aurkeztuko da, 7. artikuluan adierazitako 
ordainketa-ordena beteta betiere.

Laguntza hornitzaileei ordaintzeko erabiltzen bada, honako hauek zehaztuko dira zerrenda 
horretan: ordaintzeke dagoen faktura bakoitzari (BEZik gabe) dagokion hornitzailearen nor-
tasuna, zenbakia, data eta zenbateko osoa, eta sortzapenaren antzinatasunaren araberako 
ordainketa-hurrenkeran. Hornitzaileei ordainketak egin ondoren laguntza banku-zorra ordain-
tzeko erabiltzen bada, entitate hartzekodunaren nortasuna, maileguaren data, zorraren nominala 
eta haren guztizko zenbatekotik murriztu beharreko zenbatekoa adieraziko dira, entitate publiko 
abal-emailearen nortasuna ere adierazita, halakorik egotekotan. Estali gabeko kostu finkoetarako, 
horien kontzeptua, zenbatekoa eta, hala badagokio, fakturaren datuak adieraziko dira.

Fakturen edo obligazioen datak 2021eko martxoaren 13a baino geroagokoak badira, gastuari 
dagokion kontratu, eskaera, hornidura-akordio, eskaintza-onarpen, aurrekontu edo antzekoaren 
data zehaztu beharko da eskabidean.

Halaber, aintzat hartzeko talde bakoitzari dagokion zorraren zenbateko osoa adieraziko da. Guz-
tizko hori fakturen, banku-zorraren murrizketen edo banaka lotuta dauden kostu finko ez-estalien 
zenbatekoak gehitzearen emaitza aritmetikoa izango da, eta zenbatekoa eskabide-inprimakian 
dagokion apartatura eramango da.

Arestian aipatutako dokumentazioa aurkezten den formatuaren eta egituraren arabera aurkeztu 
ahalko da esklusiboki, eta eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1200901

5.– Eskabidearekin batera, pertsona edo entitate eskatzailea ordezkatzeko legezko gaitasuna 
duen pertsonaren edo entitatearen sinadura elektroniko aitortuaz gain, harekin batera aurkeztu 
beharreko agiri guztiak eta Administrazioak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera eska ditzakeenak ere aurkeztu 
beharko dira.

Beste pertsona bat izendatu ahalko du interesdunak ordezkari gisa, agindu honi dagozkion 
prozedura guztietan bere izenean bitarteko elektronikoen bidez jardun dezan. Horretarako, 
ordezkariak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elek-
tronikoan izena eman beharko du, https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/
web01-sede/eu/ web-orrian, edo, bestela, «borondatezko ordezkaritza egilestea, inprimaki nor-
maldua» behar bezala bete (https://www.euskadi.eus/web01-a2bizila/es/contenidos/formulario/
representacion_legal/eu_form/otorgamiento_representacion.html) eta eskabideari erantsita. Per-
tsona juridikoek, gainera, erantsi beharko dute ordezkaritza-ahalordearen kopia, edo legezko 
beste edozein dokumentu, ahalorde-emailea entitate ordezkaritza-emailearen legezko ordezkari 
gisa legitimatzen duena.

https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/web01-a2bizila/es/contenidos/formulario/representacion_legal/eu_form/otorgamiento_representacion.html
https://www.euskadi.eus/web01-a2bizila/es/contenidos/formulario/representacion_legal/eu_form/otorgamiento_representacion.html


130. zk.

2021eko uztailaren 2a, ostirala

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2021/3791 (45/12)

Ordezkari fisiko edo juridikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren egoitza elektronikoan onetsi-
tako identifikazio-bitarteko elektronikoa izan beharko du. Helbide honetan eskura dezake: https://
www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Eskabidea egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, baita jakinarazpen eta justi-
fikazioak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire 
karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

6.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahalko da, eskatutako 
dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, pertsona edo entitate eskatzaile bakoitzak hautatutako 
hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitar-
tean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari 
jarraikiz.

7.– Eskabidea aurkezteak berekin dakar baimena ematea, aplikatzekoa den araudiaren ara-
bera, deialdiaren organo kudeatzaileari, honako hauek egin ditzan:

a) lortzea Zerga Administrazioko Estatu Agentziatik, lurralde historikoetako foru ogasunetatik, 
Kanarietako Zerga Agentziatik eta Nafarroako Foru Ogasunetik 6.a) artikuluan aipatutako infor-
mazioa, 3., 4. eta 5. artikuluei dagokienez, laguntza jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzen 
direla egiaztatzeko, bai eta laguntzaren zenbatekoa zehazteko beharrezkoa den bestelako infor-
mazioa ere, 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera;

b) Ogasun Ministerioari agindu honen eraginpeko laguntzen kudeaketari buruz eskatzen duen 
informazioa ematea.

c) zuzenean egiaztatzea organo eskudunen aurrean eskatzailearen helbidea zuzena dela eta 
eskatzaileak bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela; eta

d) Egiaztatzea interesdunak dagozkion erregistro publikoetan laguntzak jaso dituen jarduerari 
gutxienez 2022ko ekainaren 30era arte eutsi diola, eta, hala badagokio, 12. artikuluan ezarritako 
gainerako betebeharrak ere beteta dituela.

8.– Eskabidean jarri beharreko daturen bat edo zerrendatutako derrigorrezko agiriren bat falta 
dela hautemanez gero, entitate eskatzaileari eskatuko zaio akatsa zuzendu edo beharrezkoak diren 
agiriak aurkez ditzala 10 egun balioduneko epean. Halaber, ohartaraziko zaio, hala egin ezean, 
eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko dela; eta horretarako dagokion ebazpena emango 
da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
68. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Pertsona edo entitate bat eskabidea aurrez aurre aurkezten saiatzen bada, elektronikoki aur-
keztu behar duela adieraziko zaio. Horretarako, halaber, eskabidea aurkezteko datatzat hartuko 
da interesdunak eskatzen zitzaizkion informazioari eta dokumentuei dagokienez eskabidea osorik 
telematikoki bete dueneko data.

9.– Eskabide bakar bat onartuko da eskatzaile bakoitzeko. Pertsona edo entitate batek eskabide 
bat baino gehiago aurkezten badu, elektronikoki aurkeztu duen azkenekoa baino ez da hartuko 
kontuan.

Aurretik jada erregistratutako eskabide bat duen pertsona edo entitate batek beste eskabide bat 
aurkezteak automatikoki ekarriko du eskabide horretan atzera egitea eta hari dagokionez proze-
dura amaitzea. Horretarako, atzera egiteko ebazpena emango da, legeari jarraikiz betiere.

10.– Laguntza emanez gero, hori ordaintzeko, pertsona edo entitate onuradunak erregistratuta 
egon beharko du Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen 
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Erregistroan. Eskabidea egitean, pertsona edo entitate eskatzaileak alta eman ahalko du, bai eta 
lehendik gehitutako informazioa aldatu ere, dagokion moduan, telematikoki, https://www.euskadi.
eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml web-orrian jaso-
tako jarraibideen arabera.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aipatutako ordainketarako Hirugarrenen Erregistroko datuen 
alta edo aldaketa interesdunak berak egin beharko du bitarteko elektronikoen bidez, edo haren 
ordezkari batek haren izenean, baldin eta ordezkari hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/
web01-sede/eu/) eskuragarri dagoen ahalordeen erregistro elektronikoan alta emanda badago.

Hala ere, jarduketa hori ez da nahitaezkoa izango eskabidea izapidetzeko, eta, izan ere, eska-
bidea egin eta gero gauzatu ahalko da, baita emakidaren ondoren ere. Nolanahi ere, ezin izango 
da eskatu emandako laguntza ordaintzeko baldin eta baldintza hori benetan betetzen ez bada.

10. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura eta organo kudeatzailea.

1.– 2. artikuluan ezarritako dirulaguntzen lerro bakoitzean, eskabideak ondoz ondo ebatziko 
dira, lehiaketa-teknika baliatu gabe. Eskabidea zuzentzeko edo osatzeko eskatu behar bada, 
hori gauzatzen deneko eguna eta ordua hartuko dira erreferentziatzat. Horretarako, eskabideen 
aurkezpen-hurrenkerari jarraituko zaio (eguna eta ordua), espedientea osatuta geratzen deneko 
unearen arabera, salbu eta 6. artikuluko a) letran aurreikusitako kasua bada.

2.– Deialdia kudeatzeko organo eskuduna Ekonomia eta Ogasun Saileko Zerbitzuen zuzenda-
ria izango da.

3.– Edonola ere, organo kudeatzaileak eskumena izango du aztertzeko 7. artikuluan ezarritako 
onargarritasun-parametroetara egokitzen ote diren eskabidearekin batera aurkeztu beharreko 
dokumentazioan zerrendatutako zor-obligazioak, 9.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Egiaztapen 
hori egitean, egiaztatu egingo du bidalitako dokumentazioan aintzat hartzeko talde bakoitzerako 
adierazitako zorraren guztizko zenbatekoak eta eskabide-inprimakian jasotakoak berdin-berdi-
nak direla, hurrenez hurren, eta, desberdintasunik badago, zenbateko txikienekoak hartuko ditu 
kontuan. Gainera, lotutako zor-obligazioak baztertu egingo ditu organo kudeatzaileak, baldin eta 
aipatutako onargarritasun-parametroetara egokitzen ez badira, horien zenbatekoa eskatutako 
zenbatekotik kenduko du eta ateratzen den zenbatekoa ezarriko du laguntzaren muga gisa.

Halaber, prozesu horretan, espedientea kudeatzeko ardura duen organoak eskatzaileengana 
jo ahal izango du, eta ebazpen-proposamenak egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, eza-
gutzeko edo egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak egiteko eskumena ere 
izango du.

4.– Eskabidea aztertu ondoren, organo kudeatzaileak haren ebazpen-proposamena igorriko dio 
Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari, honako baldintza hauetakoren batean:

a) Egindako eskabidea baiesten bada eta 8. artikuluan ezarritako kuantifikazio-irizpideak aplika-
tuta ateratzen den zenbatekoaren araberako laguntza ematen bada.

b) Egindako eskabidea ezesten bada, laguntzaren onuradun izateko eskatzen diren betekizunak 
eta hautagarritasun-baldintzak betetzen direla egiaztatu ez delako, edo aldez aurretik dagokion 
dirulaguntzen lerroari esleitutako zuzkidura ekonomikoa agortu delako aurretiazko eskabideei 
erantzuterakoan.

c) Eskatzailea eskabidean atzera egindakotzat jotzen bada, egindako zuzenketa- edo 
osatze-errekerimenduari ez zaiolako garaiz eta behar bezala erantzun.

https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml
https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/
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11. artikulua.– Laguntzen ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak eta errekurtsoak.

1.– Organo kudeatzaileak proposatuta, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak aldi berean eba-
tziko ditu eskabideak dirulaguntzen lerro guztietan, aurreko artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

2.– Eskabideak ebazteko eta ebazpena pertsona edo entitate interesdunari jakinarazteko epea 
lau hilabetekoa izango da, eskabidea osorik aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera, 10.1 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. Epe hori igaro baina ebazpenik jakinarazi ez bada, pertsona edo entitate 
eskatzaileak ulertu beharko du laguntza-eskabidea ezetsitzat jo dela, dagokion administrazioa-
rekiko auzi-errekurtsoa edo administrazio-errekurtsoa jartzeari dagokionez, nahiz eta horrek ez 
duen esan nahi organo eskudunak berariazko ebazpena emateko betebeharra ez duenik.

Nolanahi ere, laguntzak emateko azken eguna 2021eko abenduaren 31 da. Egun horren ondo-
ren ez da laguntzarik emango.

3.– Pertsona edo entitate onuradunei laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordain-
tzeko– ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak, haren erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emanda 
dituzten izaera bereko laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo 
zehapen-prozedura guztiei.

4.– Ebazpena pertsona edo entitate interesdunari jakinaraziko zaio Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez, https://
www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/ web-orrian, eta Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluan ezarritako ondorioak 
izango ditu.

Organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei egoitza elektronikoan gauzatu-
tako jakinarazpenen abisuak bidaltzea, eskabideetan jarritako telefono mugikorretara eta helbide 
elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dira, inolaz ere, gauzatu-
tako jakinarazpentzat hartuko.

5.– Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak emandako ebazpenaren aurka, aukerako berraz-
tertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio sailburuari, hilabeteko denbora-tartean, ebazpena 
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, edo zuzenean aurkaratu ahalko da 
administrazioarekiko auzien ordenan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

6.– Guztiek jakin dezaten, 2022ko lehen seihilekoan Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-
trazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da deialdiaren 
onuradun izan diren pertsonen edo entitateen zerrenda, emandako laguntzaren zenbatekoa adie-
razita, https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ web-orrian.

12. artikulua.– Pertsona eta entitate onuradunen betebeharrak.

Laguntzen pertsona edo entitate onuradunek ondoren ezarritako betebeharrak bete beharko 
dituzte, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erki-
degoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluan eta 
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarri-
takoa alde batera utzi gabe:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Horri dagokionez, dirulaguntza eman izanaren jakinaraz-
pena jasotzen dueneko egunetik hasi eta hamar eguneko epean entitate onuradunak esanbidez 
ez badio uko egiten dirulaguntzari, dirulaguntza onartu duela ulertuko da.

https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/
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b) 7. artikuluan aurreikusitako parametroak betetzen dituzten eta eskabidean identifikatu ziren 
zor-obligazioak ordaintzeko erabiltzea laguntza. Aipatutako zorrak ordaintzeko laguntzaren zen-
batekoa bi hilabeteko epean aplikatu beharko du interesdunak, zenbateko hori jasotzen duenetik 
zenbatzen hasita.

c) Deialdia kudeatzeko ardura duen organoaren aurrean justifikatzea betekizunak eta baldin-
tzak betetzen direla, bai eta laguntza ematea edo laguntzaren onura jasotzea ekarri duen jarduera 
egin dutela ere.

d) Laguntzak jasotzeko eskubidea ematen duen jarduera gutxienez 2022ko ekainaren 30era 
arte mantentzea.

e) 2021ean eta 2022an dibidendurik ez banatzea.

f) Goi-zuzendaritzaren ordainsarietan igoerarik ez onartzea laguntza eman eta hurrengo bi 
urteetan.

g) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen zertarakoa-
ren fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia ematea.

h) Entitate emailearen egiaztapen-jarduketen eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-jar-
duketen eraginpean geratuko da entitate onuraduna, laguntzei dagokienez, bai eta Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren berariazko araudian jasota dauden jarduketen eraginpean ere.

i) Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik xede berbererako 
dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, horren berri ematea deial-
dia kudeatzeko ardura duen organoari.

j) Dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektibo zein subjektibo alda-
tuz gero, horren berri ematea deialdia kudeatzeko ardura duen organoari.

Jakinarazpen hau dagokion bide elektronikoaren bidez egin beharko da, jakin bezain laster, eta, 
nolanahi ere, jasotako funtsei emandako aplikazioa justifikatu aurretik.

k) Kontabilitate-liburuak, izapidetutako erregistroak eta gainerako agiriak behar bezala ikus-
katuta edukitzea subjektu onuradunari kasuan-kasuan aplikatu beharreko merkataritzako eta 
sektoreko legediak eskatutako moduan.

l) Jasotako funtsen aplikazioa justifikatzen duten dokumentuak –dokumentu elektronikoak 
barne– gutxienez 2023ko abenduaren 31ra arte gordetzea, egiaztapen- eta kontrol-jardueren 
xede izan baitaitezke.

m) Jasotako funtsak itzultzea, aplikatzekoa den araudian jasotako kasuetan.

13. artikulua.– Ordainketa.

1.– Administrazioak emandako laguntza ordaindu ahal izateko, pertsona edo entitate onuradu-
nak alta emanda egon behar du Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren 
Hirugarrenen Erregistroan. Horretarako, hiru aukera dituzte: lehendik alta emanda egotea erre-
gistro horretan; erregistratuta ez badaude, alta ematea; eta lehenik erregistro horretan zuten 
informazioa aldatu egin bada, informazio hori eguneratzea; telematikoki egin beharko dute hori, 
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.
shtml web-orrian jasotako jarraibideen arabera. Jarduketa hori benetan bete ezean, ezingo da 
laguntza ordaindu.

https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml
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2.– Emandako laguntza ordainketa bakar baten bidez ordainduko da, baldin eta 12.a) artikuluan 
ezarritako epea igaro eta pertsona edo entitate onuradunak laguntzari uko egiten diola adierazi ez 
badu.

3.– Ez da inolako ordainketarik egingo pertsona edo entitate onuradunak egunean ez baditu 
bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak edota laguntzen edo dirulaguntzen itzul-
keta-ebazpen bidez erabaki bada zorduna dela.

4.– Eskatzaileei ez zaie esleitutako laguntzarik ordainduko, baldin eta, Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko dirulaguntzengatik, zigor-prozeduraren 
edo dirulaguntzak itzultzeko prozeduraren batean sartuta badaude, eta prozedura horiek oraindik 
izapidetzen ari badira.

14. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

1.– Emandako laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko edo entitate 
pribatu batzuetatik xede bererako jasotako bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo 
baliabiderekin, baldin eta diruz lagundu daitezkeen jarduketen gainfinantzaketarik jazotzen ez 
bada. Gainfinantzaketa-egoeraren bat gertatuz gero, emandako laguntzaren zenbatekoa dago-
kion kopuruarekin murriztuko da, halako gainfinantzaketarik jazo ez dadin, hurrengo artikuluari 
jarraikiz.

2.– Laguntzek Europar Batasunak Estatuaren Laguntzen arloan duen araudia beteko dute. Ildo 
horretan, onuradunek betebehar jakin batzuk izango dituzte; hala, besteak beste, agintari eskudu-
nengandik jasotako zenbateko gordina 1.800.000 eurokoa izango da gehienez, zergak eta beste 
atxikipen batzuk ezarri aurretik, enpresa edo autonomo bakoitzeko, zuzeneko dirulaguntzak edo 
abantaila fiskalak edo ordainketakoak direnean.

3.– Estatuaren Laguntzen araudia betetzeari dagokionez, laguntza bi hauen arabera taxutzen da: 
batetik, COVID-19aren egungo agerraldian ekonomia babesteko Estatu Laguntzetarako Neurrien 
Denbora Esparrua [AO K 91I, 2020-03-20, 1. or., Komunikazio hauen bidez aldatua: Batzordearen 
K(2020) 2215 (AO K 112I, 2020-04-04koa, 1. or.); K(2020) 3156 (AO K 164, 2020-05-13koa, 3. 
or.); K(2020) 4509 (AO K 218, 2020-07-02koa, 3. or.; K(2020) 7127 (AO K 340I , 2020-10-13koa, 
1. or.; eta K(2021) 564 (AO K 34 de 2021-02-01ekoa, 6. or.]; eta bestetik, COVID-19aren agerral-
diaren testuinguruan ekonomia babesteko maileguen interes-tasen hobariak, maileguen bermeak 
eta zerga-abantailak, enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko aldi baterako esparru 
nazionala, Europako Batzordeak apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakiaren bidez onartua, 
bai eta haren geroagoko aldaketak ere, zeinak 2020ko apirilaren 24ko SA.57019 (2020/N) Era-
bakiaren, 2020ko abenduaren 11ko SA.59196 (2020/N) Erabakiaren eta 2021eko otsailaren 19ko 
SA.59723 (2020/N) Erabakiaren bidez onartu baitziren.

15. artikulua.– Baldintzak eta dirulaguntza aldatzea.

1.– Dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako baldintzetan gertaturiko edozein aldake-
tak eta aurreko artikuluan aipatutako gainfinantzaketa kasuek dirulaguntza emateko ebazpena 
aldatzea ekarri ahal dute, betiere, 3., 4., 5. eta 7. artikuluetan ezarritako gutxieneko betekizu-
nak eta bestelako hautagarritasun-baldintzak betetzen badira. Aldaketa hori izan daiteke ematea 
onartutako dirulaguntza txikitzeko edo ordurako ordaindua dagoen zenbateko osoa edo zati bat 
itzularazteko.

2.– Aipatutako kasuetan, dirulaguntza ematen duen organoak, subjektu onuradunari entzun 
ondoren, dagokion aldaketa-agindua emango du. Agindu horretan, emandako laguntzaren zenba-
tekoa egokituko da, eta, hala badagokio, itzulketa-prozedura hastea erabakiko da.
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16. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

1.– Emandako laguntzen baldintzak eta 12.b) eta c) artikuluan ezarritako betebeharrak bene-
tan betetzen dituztela egiaztatzeko, pertsona eta entitate onuradun guztiek honako dokumentazio 
hau bidali beharko diote organo kudeatzaileari, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publi-
koaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez, https://www.euskadi.eus/mikarpeta 
web-orrian, emandako laguntza ordaindu eta lau hilabeteko epean:

a) Laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa edo gutxiagokoa bada, onuradunaren erantzuki-
zunpeko adierazpen bat, II. eranskinean («3.000 euroko hortik beherako zenbatekoko laguntza 
justifikatzeko erantzukizunpeko adierazpena») jasotako ereduaren araberakoa. Eredu horretan 
jasoko da, halaber, onuradunaren edo haren ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, diruz 
lagundutako jarduera finantzatzeko jaso diren beste laguntza batzuei buruzkoa, zenbatekoa eta 
jatorria adierazita.

Dirulaguntza eman duen organoak, laginketa-tekniken bidez, egokitzat jotzen dituen frogagiriak 
egiaztatuko ditu, laguntza-emakida eragin zuen xederako behar bezala aplikatu dela egiaztatzeko. 
Horretarako, hautatutako gastu-frogagiriak bidaltzeko eskatuko dio onuradunari.

b) Laguntzaren zenbatekoa 3.000 euro baino gehiagokoa eta 100.000 euro baino gutxiagokoa 
bada, ordaindutako fakturen zerrenda, banku-zorraren murrizketa eta estali gabeko kostu finkoak 
–haren kargura ordainduak–, egindako ordainketen edo amortizazioen datak, bai eta zorrari abal 
publikoarekin aplikatutako murrizketaren kasuan ere, erakunde abal-emaileari buruzko datuak, 
abalatutako kontratuaren data, abalatutako kontratuaren zenbatekoa eta guztizko zenbateko-
tik ordaintzeke geratzen den zenbatekoa, III. eranskinean («3.000 euro baino gehiagoko eta 
100.000 euro baino gutxiagoko laguntzaren zenbatekoa») jasotako zenbatekoa baino handiagoa 
den zenbatekoa. Eredu horretan, onuradunaren edo haren ordezkariaren erantzukizunpeko adie-
razpena jasoko da, diruz lagundutako jarduera finantzatzeko jaso diren beste laguntza batzuei 
buruzkoa, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Dirulaguntza eman duen organoak, laginketa-tekniken bidez, egokitzat jotzen dituen frogagiriak 
egiaztatuko ditu, laguntza-emakida eragin zuen xederako behar bezala aplikatu dela egiaztatzeko. 
Horretarako, hautatutako gastu-frogagiriak bidaltzeko eskatuko dio onuradunari.

c) Laguntzaren zenbatekoa 100.000 eurokoa edo hortik gorakoa bada, aurreko letran aipatutako 
dokumentazioa aurkeztu beharko da, Kontu-ikuskarien Erregistro Ofizialean erregistratutako per-
tsona fisiko edo juridiko batek egindako kontu-ikuskatze txostenarekin batera, non honako alderdi 
hauek egiaztatzen baitira:

1) Jasotako laguntza emakida eragin zuten zor-obligazioak ordaintzeko erabili dela. Horretarako, 
hartzekoduna identifikatuko da, bai eta zuzenbideari jarraikiz onartutako faktura edo bestelako 
egiaztagiria ere; honako hauek ere zehaztu beharko dira: zenbatekoa, jaulkipen-data eta ordain-
keta-data, edo, hala badagokio, mailegu-kontratua edo banku-zorraren kontratua eta egindako 
amortizazioa.

2) Zor-obligazioak 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu dira, eta 
2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu, eskaera, hornidura-akordio, eskaintza-onar-
pen, aurrekontu edo antzekoetatik datoz.

3) Zor-obligazio horiek 7.3 artikuluan ezarritako sekuentziaren arabera eta 12.b artikuluan adie-
razitako epean ordaindu direla.
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4) Diruz lagundutako jarduera eta gastuak finantzatu dituzten bestelako diru-sarreren edo diru-
laguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

5) Hala badagokio, gauzatu beharreko itzulketa-zenbateko kalkulatua, aplikatu ez diren geldiki-
nen kasuan, bai eta horien ondoriozko interesena ere.

Entitate onuradunak urteko kontuak auditatzeko betebeharra badu, justifikazio-kontua auditore 
berak berrikusia izan beharko da.

2.– Jasotako laguntzaren emakida eragin duen jarduera gutxienez 2022ko ekainaren 30era arte 
mantentzeko betebeharra organo kudeatzaileak egiaztatuko du zuzenean, dagozkion erregistro 
publikoetan egiaztatuta.

3.– Onuradunak 2023ko abenduaren 31 baino lehen justifikatu beharko du 2021ean eta 2022an 
dibidendurik ez banatzeko betebeharra eta laguntza eman eta hurrengo bi urteetan goi-zuzenda-
ritzarengandik ordaindutako ordainsarien gehikuntzarik ez onartzeko betebeharra bete dituela. 
Bi kasuetan, entitate onuradunaren gobernu- eta administrazio-organoen ziurtagiria aurkeztu 
beharko da, eta alderdi horiek berariaz jasota egon beharko dira ziurtagiri hartan. Hori guztia, 
Administrazioak alderdi horiek benetan betetzen direla egiaztatzeko aukera izango duela alde 
batera utzi gabe.

4.– Edonola ere, laguntzen onuradun diren pertsona eta entitateek derrigorrean eman beharko 
dute laguntza behar bezala aplikatzen ari dela frogatzeko eskatzen zaien egiaztatze-informazio 
guztia, organo kudeatzaileak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomi-
koko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, laguntzen xedea justifikatu eta fiskalizatzeko 
dituzten eginkizunak betez eskatzen dieten informazioa, hain zuzen.

17. artikulua.– Ez-betetzeak.

1.– Pertsona edo entitate onuradunak agindu honetan ezarritako betebehar eta konpromisoren 
bat betetzen ez badu, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuan edo Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan 
eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako 
kasuetako batean egonez gero, laguntzak ematen dituen organoak, ez-betetzeari buruzko proze-
dura hasi ondoren (interesdunari entzunaldia emango zaio espediente horretan), ebazpen bidez 
adieraziko du dirulaguntza eskuratzeko eskubidea erabat edo partzialki galdu duela, eta, hala 
badagokio, aginduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzul diezazkiola jaso-
tako zenbatekoak, osorik edo partzialki, ez-betetzearen proportzioan, baita dirulaguntzen alorreko 
berandutze-interesak ere, hala ezartzen baitute Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako 
Dekretuak eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat 
hartuko dira, legezko ondorioei dagokienez.

2.– Pertsona edo entitate onuradunaren betetze-maila nabarmen hurbiltzen bada erabat bete-
tzera, eta onuradunak bere betebeharrak betetzeko jarduketa argia egin duela egiaztatzen badu, 
itzuli beharreko zenbatekoa mailakatzeko aukera egongo da, baldin eta, legez kontrako edozein 
onura saihestuz, pertsona edo entitate onuradunaren jarduera ekonomikoaren bideragarritasuna 
kaltetzen ez badu.

3.– Ez-betetze prozedura eta, hala badagokio, itzulketa-prozedura Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez izapidetuko da, web-orri honetan: 
https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/
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18. artikulua.– Zordunak autonomo eta enpresetarako zuzeneko laguntzen COVID Lerroa behar 
bezala ez aplikatzearen ondorioak.

Emandako laguntzak behar bezala aplikatzen ez badira, COVID-19aren pandemiari aurre egite 
aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege 
Dekretuaren Seigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoari jarraikiko zaio.

III. KAPITULUA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAK 
FINANTZATUTAKO LAGUNTZAK

19. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide ekonomiko propioak.

1.– 2. artikuluan aurreikusitako zuzkidura, halaber, 50.000.000 euroko zuzkidura gehigarriarekin 
osatu ahalko da; izan ere, zuzkidura gehigarri hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
I. kapituluan finkatutako laguntzen xederako erabiltzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurre-
kontu Orokorretako 12291 Programaren 4. kapituluan («COVID-19ak eragindako krisiaren aurkako 
neurriak») esleitutako funts propioekin.

2. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura agortutakoan bakarrik baliatuko da aurre-
kontu-zuzkidura horren konturako laguntzak emateko aukera, baldin eta egiaztatzen bada, 
2. artikuluan ezarritako edozein dirulaguntzen lerrotan, epearen barruan eta moduan formalizatu 
diren, laguntza-emakidaren zain dauden, eta, agortze horren ondorioz, erantzun ezin izan zaien 
eskabideak daudela.

2.– III. kapitulu honetan aipatutako aurrekontu-zuzkiduraren kontura ematen badira laguntzak, 
agindu honetan I. kapituluko laguntzak eskuratzeko aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten 
eta bertan jasotako zuzkidurarekin erantzun ezin izan zaien eskabideei erantzungo zaie, hurrenez 
hurren, dagokion laguntza-lerro bakoitzean. Eskabide horiei II. kapituluan ezarritako prozedura 
orokorraren arabera erantzungo zaie, artikulu honetan adierazitako zuzkidurarekin, eta, betiere, 
dirulaguntzen lerro bakoitzean osorik formalizatu zireneko denbora-hurrenkeraren arabera.

3.– Lehenengo apartatuan adierazitako zenbatekoa handitu ahal izango da, aurrekontu-zuzkidu-
ren arabera, indarreko legeek kredituak lotzeko edo aurrekontuak aldatzeko ezarritako araubideari 
jarraikiz, eta horiek agortu baino lehen betiere. Inguruabar hori gertatuz gero, Euskal Herriko Agin-
taritzaren Aldizkarian emango da argitara, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren ebazpen bidez.

4.– Zuzkidura gehigarri horren kargura laguntza lortu duten eskabideei agindu honetan aurrei-
kusitako araubide orokorra aplikatu beharko zaie, Estatuko Administrazio Orokorrari datuak 
lagatzeari buruzko aurreikuspenen kasuan izan ezik.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Araubide juridikoa.

Agindu honetan aipatzen diren laguntzak, gainera, autonomo eta enpresetarako zuzeneko 
laguntzen COVID Lerroari buruz araututakoarekin lotuta daude:

a) Batetik, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko 
aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretua eta COVID-19aren pandemiak 
eragindako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurri osagarriak onartzen dituen apirilaren 20ko 
6/2021 Errege Lege Dekretua; eta bestetik,
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b) HAC/348/2021 Agindua, apirilaren 12koa, zeinaren bidez zehazten baitira autonomoei eta 
enpresei zuzeneko dirulaguntzak esleitzeko irizpideak martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege 
Dekretuaren I. tituluak xedatutakoa aplikatuz; errege lege-dekretu horrek COVID-19aren pande-
miari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriak xedatzen ditu.

Halaber, honako hauetan ezarritakoari ere jarraikiko diote:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren funtsezko araudia;

b) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua 
onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua;

c) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea;

d) Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea;

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bate-
ginaren –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartuta– VI. titulua eta VII. tituluko 
III. kapitulua; eta

f) autonomo eta enpresentzako zuzeneko laguntzen kudeaketa, izapidetze eta kontrol ekono-
mikoari buruzko ezohiko neurriak onartzen dituen 2021eko ekainaren 22ko 155/2021 Dekretua.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.

Agindu honek amaitu egiten du administrazio-bidea. Agindu honen aurka aukerako berrazter-
tzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari, agindua 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. 
Bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
sortuko ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 29a.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,
PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.
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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 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  

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) 
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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  

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  

130. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2021eko uztailaren 2a, ostirala

2021/3791 (45/22)



3 

  
 

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 

  
 

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  
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    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 

  
 

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  
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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  

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  

  
 

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  
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    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.)  

    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  
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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 

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 

    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 
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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 

  
 

1.619.1 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  

    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  
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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  

  
 

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  
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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 
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  
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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  

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  
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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  

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  
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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  

    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 

4931 Bidaiariak garraiatzeko hiriko eta hiri 
inguruko lurreko garraioa  

1.721.1 Hiri-garraio kolektiboa  

  
 

1.729.1 Kremailera-trenbide bidezko garraio-zerbitzuak  

    1.729.2 Teleferiko eta funikular bidezko garraio-zerbitzuak  

4.932 Taxi bidezko garraioa 1.721.2 Autotaxi bidezko garraioa  

4.939 Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien 
garraiorako lurreko beste garraio mota 
batzuk 

1.721.3 Bidaiariak errepidez garraiatzea  

  
 

1.729 LURREKO BESTE GARRAIO BATZUK, beste inon sailkatu 
gabeak  

  
 

1.729.1 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  

4.941 Salgaiak errepidez garraiatzea 1.722 SALGAIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEA  

4.942 Etxe-aldaketako zerbitzuak 1.722 SALGAIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEA  

  
 

1.754.6 Altzari-gordelekua 

    1.757 ETXE-ALDAKETAKO ZERBITZUAK 

5.010 Bidaiariak itsasoz garraiatzea 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  

5030 Bidaiarien garraioa barneko bide 
nabigagarrietatik 

1.733.1 Bidaiarien kabotaje-garraioa eta barneko bide 
nabigagarrietan egindakoa  
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5110 Bidaiarien aireko garraioa 1.741.1 Bidaiarien nazioko aireko garraioa (zerbitzu 
erregularrak)  

  
 

1.741.3 Bidaiarien nazioarteko aireko garraioa (zerbitzu 
erregularrak)  

  
 

1.742.1 Bidaiarien nazioko aireko garraioa (zerbitzu ez-
erregularrak)  

    1.742.3 Bidaiarien nazioarteko aireko garraioa (zerbitzu ez-
erregularrak)  

5210 Gordetzea eta biltzea 1.754.1 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  

    1.756 GARRAIORAKO JARDUERA LAGUNTZAILE ETA 
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)  

5221 Lurreko garraioarekin lotutako jarduerak 1.751.1 Ibilgailuak garajeetan eta estalitako lokaletan gorde eta 
zaintzea  

  
 

1.751.2 Ibilgailuak lurpeko aparkalekuetan edo «parking»etan 
gorde eta zaintzea  

  
 

1.751.3 Ibilgailuak orubeetan eta eraiki gabeko lursailetan gorde 
eta zaintzea  

  
 

1.751.4 Ordainpeko autobideak, errepideak, zubiak eta tunelak 
ustiatzea  

    1.754.2 Ibilgailuen gordeleku eta biltegiak  

5222 Itsas garraioari eta barruko bide 
nabigagarrietatik egindakoari lotutako 
jarduerak 

1.752.1 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  

  
 

1.752.5 Ontziak salbatzeko eta berreskuratzeko zerbitzuak  

  
 

1.752.6 Ontziak kargatzeko eta deskargatzeko zerbitzuak  

  
 

1.752.7 Portuak, ubideak, dikeak eta abar ustiatzeko eta 
mantentzeko zerbitzuak  

  
 

1.752.8 Itsasoko eta itsasbazterreko seinale-zerbitzuak  

  
 

1.756 GARRAIORAKO JARDUERA LAGUNTZAILE ETA 
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)  

  
 

1.756.2 Ontzi-kontsignatarioak  

    2.749 ARTEKARI INTERPRETEAK ETA ITSAS-ARTEKARIAK  

5223 Aireko garraioarekin lotutako jarduerak 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  

  
 

1.753.5 Aireportuen ustiaketa integrala  

    1.753.9 Aireko garraioarekin lotutako beste zerbitzu batzuk, 
beste inon sailkatu gabeak  

5224 Salgaien manipulazioa 1.729 LURREKO BESTE GARRAIO BATZUK, beste inon sailkatu 
gabeak  

  
 

1.751.6 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  

  
 

1.756 GARRAIORAKO JARDUERA LAGUNTZAILE ETA 
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)  

  
 

1.913 ARRANTZAREKIN ETA AKUIKULTURAREKIN LOTUTAKO 
ZERBITZUAK  
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    2.699 GARRAIOAREKIN ETA KOMUNIKAZIOEKIN LOTUTAKO 
BESTE PROFESIONAL BATZUK, beste inon sailkatu 
gabeak  

5229 Garraioarekin lotutako beste jarduera 
batzuk 

1.753.9 Aireko garraioarekin lotutako beste zerbitzu batzuk, 
beste inon sailkatu gabeak  

  
 

1.756 GARRAIORAKO JARDUERA LAGUNTZAILE ETA 
OSAGARRIAK (GARRAIOKO BITARTEKARIAK)  

  
 

1.756.1 Garraio-agentziak, garraio-bitartekariak  

  
 

1.756.9 Garraio-arloko beste bitartekaritza-zerbitzu batzuk  

  
 

1.857.2 Neurrira pisatzeko zerbitzua, aparatua alokatu beharrik 
izan gabe  

  
 

1.979.9 Beste zerbitzu pertsonal batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

  
 

2.611 TRENBIDE-AGENTEAK  

  
 

2.699 GARRAIOAREKIN ETA KOMUNIKAZIOEKIN LOTUTAKO 
BESTE PROFESIONAL BATZUK, beste inon sailkatu 
gabeak  

    2.728 ADUANA-AGENTEAK 

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 OSTATATZE-
ZERBITZUA 

  
 

1.683.1 Ostatu eta apopilo-etxeetako ostalaritza-zerbitzua  

    1.684 HOTEL-APARTAMENTUETAKO OSTALARITZA-
ZERBITZUA  

5520 Ostatu turistikoak eta egonaldi laburreko 
beste ostatu batzuk  

1.683.2 Turismo-landetxeak  

  
 

1.684 HOTEL-APARTAMENTUETAKO OSTALARITZA-
ZERBITZUA  

  
 

1.685 HOTELEZ KANPOKO OSTATU TURISTIKOAK  

    1.686 APARTAMENTU PRIBATUAK USTIATZEA, AGENTZIA EDO 
ENPRESA ANTOLATU BATEN BIDEZ  

5530 Kanpinak eta karabanentzako aparkalekuak 1.687 TURISMO-KANPAMENTUAK, GUTXIENEKO ZERBITZUAK 
EMATEN DITUZTENAK, HALA NOLA: 
OSASUNGARRITASUNA, EDATEKO URA, KOMUNAK, 
HARRASKAK, ETAB.  

  
 

1.687.1 Luxuzko kanpamentuak  

  
 

1.687.2 Lehen mailako kanpamentuak  

  
 

1.687.3 Bigarren mailako kanpamentuak  

    1.687.4 Hirugarren mailako kanpamentuak  

5590 Beste ostatu batzuk 1.935.1 Ikastetxe nagusiaK  

    1.935.2 Ikasle-egoitzak  

5.610 Jatetxeak eta janari-postuak 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 KAFETEGI ETA TABERNETAN, JANARIAREKIN ETA 
JANARIRIK GABE  

  
 

1.674.1 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 Establezimendu iraunkorretatik kanpo emandako 
ostalaritza-zerbitzuak, urtean gehienez hamabost 
egunetan jarritako txosnak, jabari publikoko edo 
pribatuko aire zabaleko eremuetan jarriak  

  
 

1.676 TXOKOLATEGIETAN, IZOZKI-DENDETAN ETA 
HORTXATA-DENDETAN EMANDAKO ZERBITZUAK 

  
 

1.677.1 67. eta 68. multzoetako 671., 672., 673., 681. eta 682. 
taldeetan sailkatutako establezimenduek emandako 
zerbitzuak, establezimendu horietatik kanpo eginak  

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

5621 Janari prestatuen hornidura ekitaldietarako 1.677.9 Jatetxeei berezko zaizkien beste elikadura zerbitzu 
batzuk  

5629 Beste janari-zerbitzu batzuk 1.674.5 Elkarte, zirkulu, kasino, klub eta antzeko 
establezimenduetan emandako zerbitzuak  

5630 Edari-establezimenduak 1.673.1 Kategoria berezikoak  

  
 

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  

  
 

1.674.7 Tarifen 1. sekzioko 989.3 epigrafean sailkatutako 
azoketako parke edo guneetan emandako zerbitzuak  

  
 

1.675 AIRE ZABALEKO ZERBITZUAK, BIDE PUBLIKOAN EDO 
LORATEGIETAN EMANAK  

  
 

1.675.1 Merkatuetan edo hornidura-plazetan, bide publikoan edo 
lorategietan, aire zabalean kokatutako kiosko, kutxa, 
barraka edo antzeko beste lokaletako zerbitzuak  

    1.675.2 Establezimendu iraunkorretatik kanpo emandako 
ostalaritza-zerbitzuak, urtean gehienez hamabost 
egunetan jarritako txosnak, jabari publikoko edo 
pribatuko aire zabaleko eremuetan jarriak  

5813 Egunkarien argitalpena 1.476.2 Egunkari eta aldizkarien argitalpena  

5.814 Aldizkarien argitalpena 1.476.2 Egunkari eta aldizkarien argitalpena  

5912 Zinemako, bideoko eta telebista saioetako 
produkzio ondoko jarduerak 

1.355.2 Soinuko, bideoko eta informatikako euskarri grabatuen 
edizioa  

  
 

1.493 ARGAZKI- ETA ZINEMA-LABORATEGIAK  

  
 

1.493.1 Film eta zinema-kopia errebelatuak  

  
 

1.493.2 Plakak, argazki-film negatiboak eta diapositiba 
errebelatuak  

  
 

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

    1.964.2 Telebista-zerbitzuak 

5914 Zinema erakusteko jarduerak 1.963.1 Zinema-filmak eta bideoak erakustea  

  
 

1.963.2 Zinema-filmak eta bideoak aire-zabalean erakustea  

  
 

1.963.3 Zinema-filmak eta bideoak establezimendu 
iraunkorretatik kanpo erakustea  

    1.963.4 Aurreko 963.1, 963.2 eta 963.3 epigrafeetan 
zehaztutako establezimenduez bestelakoetan zinema-
filmak eta bideoak erakustea  

5915 Zinemako eta bideoko produkzio-jarduerak 1.493.1 Film eta zinema-kopia errebelatuak  

    1.961.1 Zinema filmak produzitzea (bideoak barnean)  

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.  

    1.962.2 Zinta magnetoskopikoa euskarri duten zinema-filmak 
banatzea eta handizka saltzea  

5918 Telebista-saioak banatzeko jarduerak 1.962.2 Zinta magnetoskopikoa euskarri duten zinema-filmak 
banatzea eta handizka saltzea  

5920 Soinua grabatzeko eta musika argitaratzeko 
jarduerak 

1.355.2 Soinuko, bideoko eta informatikako euskarri grabatuen 
edizioa  

  
 

1.476.9 Beste inon sailkatu gabeko beste edizio batzuk  
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1.961.2 Zinema-film edo -zinten (bideoak barnean) bikoizketa, 
sinkronizazioa eta muntaketa, betiere enpresa ekoizleak 
berak egiten ez badu  

    1.964.2 Telebista-zerbitzuak 

7021 Harreman publikoak eta komunikazioa 1.844 PUBLIZITATEKO ETA HARREMAN PUBLIKOETAKO 
ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK  

  
 

2.751 PUBLIZITATEKO, HARREMAN PUBLIKOETAKO ETA 
ANTZEKOETAKO PROFESIONALAK  

  
 

2.776 ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA 
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGOAK, ANTROPOLOGOAK, 
HISTORIALARIAK ETA ANTZEKOAK  

    2.899 ATAL HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN 
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK  

7311 Publizitate-agentziak 1.844 PUBLIZITATEKO ETA HARREMAN PUBLIKOETAKO 
ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK  

    2.751 PUBLIZITATEKO, HARREMAN PUBLIKOETAKO ETA 
ANTZEKOETAKO PROFESIONALAK  

7312 Hedabideak ordezkatzeko zerbitzuak 1.844 PUBLIZITATEKO ETA HARREMAN PUBLIKOETAKO 
ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK  

7320 Merkatu-azterketak eta iritzi publikoko 
inkestak egitea 

1.846 MERKATUA AZTERTZEN DUTEN ENPRESAK 

    2.899 ATAL HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN 
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK  

7410 Diseinu espezializatuko jarduerak 1.843.9 Beste zerbitzu tekniko batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak 

  
 

1.849.9 Beste zerbitzu independente batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

  
 

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

  
 

2.224 MARRAZKILARI TEKNIKOAK  

  
 

2.399 BESTE MANUFAKTURA-INDUSTRIA BATZUEKIN 
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK, beste 
inon sailkatu gabeak  

  
 

2.432 BARNE-DEKORATZAILE ETA -DISEINATZAILEAK  

    2.499 ERAIKUNTZAREKIN ZERIKUSIA DUTEN BESTE 
PROFESIONAL BATZUK, beste inon sailkatu gabeak  

7420 Argazkigintza-jarduerak 1.493 ARGAZKI- ETA ZINEMA-LABORATEGIAK  

  
 

1.493.1 Film eta zinema-kopia errebelatuak  

  
 

1.493.2 Plakak, argazki-film negatiboak eta diapositiba 
errebelatuak  

  
 

1.493.3 Argazki-kopiak eta -handitzeak  

  
 

1.973.1 Argazkigintza zerbitzuak  

    1.973.2 Langilerik gabeko makina automatikoak, pertsonen 
argazkiak egiteko eta dokumentuak kopiatzeko  

7711 Automobilen eta motor arineko ibilgailuen 
alokairua. 

1.854 AUTOMOBILAK GIDARIRIK GABE ALOKATZEA 

  
 

1.854.1 Automobilak gidaririk gabe alokatzea  

    1.854.2 Automobilak gidaririk gabe alokatzea, renting 
erregimenean  

7712 Kamioien alokairua 1.855.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako garraiobideak 
alokatzea  

7721 Astialdi- eta kirol-artikuluak alokatzea 1.855.3 Bizikletak alokatzea  

    1.967.3 Kirol-instalazioetan kirol-artikuluak alokatzea  

7722 Bideo-zintak eta diskoak alokatzea 1.856.2 Bideo-filmak alokatzea  

7729 Norberaren beste gauza batzuen eta etxean 
erabiltzeko artikuluen alokairua 

1.856.1 Kontsumo-ondasunak alokatzea  

7733 Bulegoko makineria eta ekipoak alokatzea, 
ordenagailuak barnean 

1.853 KONTABILITATEKO, BULEGOKO ETA KALKULU 
ELEKTRONIKOKO MAKINERIA ETA EKIPOAK ALOKATZEA  

7734 Nabigaziorako baliabideak alokatzea 1.855.2 Ontziak alokatzea  

7.735 Aireko garraiobideak alokatzea 1.855 BESTELAKO GARRAIOBIDEAK ALOKATZEA 

    1.855.1 Era guztietako hegazkinak alokatzea  

7739 Beste inon sailkatu gabeko beste makineria, 
ekipo eta ondasun ukigarri batzuk alokatzea 

1.855.9 Beste inon sailkatu gabeko bestelako garraiobideak 
alokatzea  
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1.857.1 Baskulak, balantzak eta pisatu eta neurtzeko gainerako 
aparatuak alokatzea, neurgailuak izan ezik  

  
 

1.857.3 Automobiletarako kontagailuak alokatzea  

  
 

1.857.4 Energia elektrikoko kontagailuak alokatu, irakurri eta 
mantentzea  

  
 

1.857.6 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)  

    1.973.2 Langilerik gabeko makina automatikoak, pertsonen 
argazkiak egiteko eta dokumentuak kopiatzeko  

7911 Bidaia-agentzien jarduerak 1.755.2 Bidaia-agentziek publikoari emandako zerbitzuak  

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 
lotutako jarduerak 

1.989 IKUSKIZUNEKIN ETA TURISMOAREKIN ZERIKUSIA 
DUTEN BESTE JARDUERA BATZUK. BILTZARRAK, 
AZOKA-PARKEAK EDO AZOKA-ESPARRUAK 
ANTOLATZEA  

  
 

1.989.1 Ikuskizun publikoetarako txartelak saltzea  

  
 

2.882 TURISMO-GIDARIAK  

    2.883 TURISMOKO GIDARI-INTERPRETEAK  

8219 Fotokopiak egiteko eta dokumentuak 
prestatzeko jarduerak, eta bulegoko beste 
jarduera espezializatu batzuk 

1.849.2 Zerbitzu mekanografikoak, takigrafikoak, eta idazkiak, 
planoak eta agiriak erreproduzitzeko zerbitzuak  

  
 

1.973.3 Makina fotokopiagailuen bitartez agiriak kopiatzeko 
zerbitzuak  

    2.772 ESTENOTIPISTAK, MEKANOGRAFOAK, TAKIGRAFOAK 
ETA ADMINISTRAZIOKO BESTE PROFESIONAL BATZUK  

8230 Batzarren eta erakustazoken antolaketa 1.989.2 Biltzarrak, batzarrak eta antzekoak antolatzeko 
zerbitzuak  

  
 

1.989.3 Azoka-parkeak edo -esparruak  

    2.854 BILTZARRAK, BATZARRAK ETA ANTZEKOAK 
ANTOLATZEN ADITUAK  

8299 Enpresei laguntzeko beste jarduera batzuk, 
beste inon sailkatu gabeak 

1.849.9 Beste zerbitzu independente batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

  
 

1.857.2 Neurrira pisatzeko zerbitzua, aparatua alokatu beharrik 
izan gabe  

  
 

1.857.5 Energia elektrikoko kontagailuak honenbesteko prezioan 
irakurri eta mantentzea  

  
 

1.857.6 Gas-kontagailuak alokatu, irakurri eta mantentzea  

  
 

1.857.7 Gas-kontagailuak honenbesteko prezioan irakurri eta 
mantentzea  

  
 

1.857.9 Ur-kontagailuak honenbesteko prezioan irakurri eta 
mantentzea  

  
 

1.979.2 Tenpluak eta bestelako lokalak apaintzea  

  
 

1.991 ESKUALDEKO GARAPEN INDUSTRIALERAKO 
SOZIETATEEK EMANDAKO ZERBITZUAK 

    1.999 BESTE ZERBITZU BATZUK, beste inon sailkatu gabeak  

8551 Kirol eta aisialdi hezkuntza 1.933.9 Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola 
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia, 
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta 
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak  

  
 

1.934 ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRETATIK KANPOKO 
IRAKASKUNTZA  

  
 

1.967.2 Kirola hobetzeko eskolak eta zerbitzuak  

  
 

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

  
 

3.040 KIROLAREKIN LOTUTAKO JARDUERAK 

  
 

3.041 FUTBOL-JOKALARIAK ETA -ENTRENATZAILEAK  

  
 

3.042 TENIS- ETA GOLF-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK 
ETA -PRESTATZAILEAK  
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3.043 MOTOZIKLISMO- ETA AUTOMOBILISMO-PILOTUAK, -
ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK  

  
 

3.044 BOXEOLARIAK ETA BOXEO-ENTRENATZAILEAK ETA -
PRESTATZAILEAK  

  
 

3.045 SASKIBALOI-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK ETA -
PRESTATZAILEAK  

  
 

3.046 TXIRRINDULARIAK ETA TXIRRINDULARITZA-
ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK  

  
 

3.047 ESKUBALOI-, BOLEIBOL- ETA PILOTA-JOKALARIAK, -
ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK, ETA 
HIPIKAKO, BORROKAKO ETA ABARREKO BESTE 
KIROLARI BATZUK  

    3.049 KIROLAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK, 
beste inon sailkatu gabeak  

8552 Kultura hezkuntza 1.933.9 Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola 
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia, 
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta 
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak  

  
 

1.934 ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRETATIK KANPOKO 
IRAKASKUNTZA  

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

8553 Gidatzen eta pilotatzen ikasteko eskolen 
jarduerak 

1.933.1 Lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak 
eta abar gidatzen irakastea  

  
 

2.825 LURREKO ETA URETAKO IBILGAILUAK, IBILGAILU 
AERONAUTIKOAK ETA ABAR GIDATZEKO IRAKASLEAK  

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

8559 Beste inon sailkatu gabeko hezkuntza 1.932.1 Lanbide-heziketa eta -hobekuntzako irakaskuntza, goi-
mailakoa ez dena.  

  
 

1.933.9 Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola 
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia, 
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta 
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak  

  
 

1.934 ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRETATIK KANPOKO 
IRAKASKUNTZA  

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

8560 Hezkuntzari laguntzeko jarduerak 1.933.2 Atzerrian egiten diren ikastaroak eta ikasketak sustatzea  

  
 

1.933.9 Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola 
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia, 
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta 
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak  

  
 

2.776 ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA 
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGOAK, ANTROPOLOGOAK, 
HISTORIALARIAK ETA ANTZEKOAK  

  
 

2.823 OINARRIZKO HEZKUNTZA OROKORREKO ETA 
ESKOLAURREKO IRAKASLEAK  

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

9001 Arte eszenikoak 1.965.1 Areto eta lokaletako ikuskizunak (zezen-ikuskizunak izan 
ezik) 

  
 

1.965.2 Aire zabaleko ikuskizunak (zezen-ikuskizunak izan ezik)  

  
 

1.965.3 Establezimendu iraunkorretatik kanpoko ikuskizunak 
(zezen-ikuskizunak izan ezik)  

  
 

3.013 ZINEMA- ETA ANTZERKI-AKTOREAK  

  
 

3.014 ESTRA ESPEZIALIZATUAK, ORDEZKOAK, KONPARTSAK 
ETA MEREZIDUNAK  

  
 

3.016 UMORISTAK, KARIKATOAK, ESZENTRIKOAK, 
TXARLISTAK, ERREZITATZAILEAK, ILUSIONISTAK, 
ETAB.  
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3.018 ZIRKUKO ARTISTAK  

  
 

3.022 DANTZARIAK  

  
 

3.032 MUSIKA TRESNEN INTERPRETATZAILEAK  

    3.033 ABESLARIAK 

9.002 Arte eszenikoen jarduera lagungarriak 1.961.3 Filmetarako edo zinema-zintetarako dekorazio 
eszenikoak, enpresa produktoreak berak eginak ez 
badira  

  
 

1.965.4 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  

  
 

3.021 ZUZENDARI KOREOGRAFIKOAK  

  
 

3.029 DANTZAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK, 
beste inon sailkatu gabeak  

  
 

3.031 MUSIKA-MAISU, -MAISTRA ETA -ZUZENDARIAK  

    3.039 MUSIKAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK, 
beste inon sailkatu gabeak  

9003 Sormen artistikoa eta literarioa 1.691.9 Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun 
batzuk konpontzea  

  
 

2.224 MARRAZKILARI TEKNIKOAK 

  
 

2.776 ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA 
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGOAK, ANTROPOLOGOAK, 
HISTORIALARIAK ETA ANTZEKOAK  

  
 

2.861 MARGOLARIAK, ESKULTOREAK, ZERAMIKARIAK, 
ARTISAUAK, GRABATZAILEAK ETA ANTZEKO ARTISTAK  

  
 

2.862 ARTE-LANEN ZAHARBERRITZAILEAK  

    2.899 ATAL HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN 
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZUK  

9.004 Ikuskizun-aretoen kudeaketa 1.966.9 Beste kultura-zerbitzu batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

    1.989.2 Biltzarrak, batzarrak eta antzekoak antolatzeko 
zerbitzuak  

9.102 Museo-jarduerak 1.966.1 Liburutegiak eta museoak  

    1.982.3 Establezimendu iraunkorretan argizarizko figurak 
erakustea  

9.103 Toki eta eraikin historikoen kudeaketa  1.966.9 Beste kultura-zerbitzu batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

9.104 Lorategi botanikoetako, parke 
zoologikoetako eta erreserba naturaletako 
jarduerak 

1.966.2 Parke zoologikoak, lorategi botanikoak eta antzekoak  

9200 Auzazko jokoen eta apustuen arloko 
jarduerak 

1.969.41 Udal-kuota, establezimenduaren titularrak 

  
 

1.969.41 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  

  
 

2.855 IKUSKIZUNETAKO APUSTU-AGENTE ETA -ARTEKARIAK  

  
 

2.871 LOTERIEN, KIROL-APUSTUEN ETA BESTE JOKO 
BATZUEN SALTOKI OFIZIALAK, ESTATUAREN LOTERIA 
ETA APUSTUEN ERAKUNDE NAZIONALAREN 
MERKATARITZA SAREAN SARTUTAKOAK (855. TALDEAN 
SAILKATUTAKOAK IZAN EZIK)  

  
 

2.872 LOTERIEN, KIROL APUSTUEN ETA BESTE JOKO BATZUEN 
SALTOKI OFIZIALAK, ESTATUAREN LOTERIA ETA 
APUSTUEN ERAKUNDE NAZIONALA EZ DEN BESTE 
ERAKUNDE BATZUENAK  

    2.873 KIROL APUSTUAK, BESTE JOKO BATZUK ETA LOTERIA 
DESBERDINAK JASOTZEKO BAIMENA DUTEN SALTOKI 
EZ OFIZIALAK  

9.311 Kirol-instalazioen kudeaketa 1.967.1 Kirol-instalazioak  

    1.968.1 Kirol-ikuskizunak egiteko instalazioak  

9312 Kirol-kluben jarduerak 1.968.2 Kirol-ikuskizunak antolatzea antolatzaileenak ez diren 
instalazioetan  

    1.968.3 Espainiako eta autonomietako federazioek eta 
profesionalak ez diren klubek kirol-ikuskizunak 
antolatzea  

9.313 Gimnasioen jarduerak 1.967.2 Kirola hobetzeko eskolak eta zerbitzuak  

9.319 Beste kirol-jarduera batzuk 1.968.2 Kirol-ikuskizunak antolatzea antolatzaileenak ez diren 
instalazioetan  

  
 

1.968.3 Espainiako eta autonomietako federazioek eta 
profesionalak ez diren klubek kirol-ikuskizunak 
antolatzea  

  
 

2.886 KRONOMETRATZAILEAK  

  
 

3.041 FUTBOL-JOKALARIAK ETA -ENTRENATZAILEAK  

  
 

3.042 TENIS- ETA GOLF-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK 
ETA -PRESTATZAILEAK  

  
 

3.043 MOTOZIKLISMO- ETA AUTOMOBILISMO-PILOTUAK, -
ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK  

  
 

3.044 BOXEOLARIAK ETA BOXEO-ENTRENATZAILEAK ETA -
PRESTATZAILEAK  

  
 

3.045 SASKIBALOI-JOKALARIAK, -ENTRENATZAILEAK ETA -
PRESTATZAILEAK  

  
 

3.046 TXIRRINDULARIAK ETA TXIRRINDULARITZA-
ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK  

  
 

3.047 ESKUBALOI-, BOLEIBOL- ETA PILOTA-JOKALARIAK, -
ENTRENATZAILEAK ETA -PRESTATZAILEAK, ETA 
HIPIKAKO, BORROKAKO ETA ABARREKO BESTE 
KIROLARI BATZUK  

  
 

3.048 KIROL-IKUSKIZUNETAKO ARBITROAK  

    3.049 KIROLAREKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA BATZUK, 
beste inon sailkatu gabeak  

9.321 Jolas-parkeetako eta parke tematikoetako 
jarduerak 

1.981.3 Jolas-parke iraunkorrak, akuatikoak eta antzekoak 
barnean  

  
 

1.982.1 Baimendutako tonbola eta zozketak, establezimendu 
iraunkorretan egindakoak  

    1.982.2 Baimendutako tonbola eta zozketak, establezimendu 
iraunkorretik kanpo egindakoak  

9.329 Olgetarako eta denbora-pasako beste 
jarduera batzuk  

1.965.5 Zezen-ikuskizunak  

  
 

1.966.9 Beste kultura-zerbitzu batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

  
 

1.969.1 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 Parke, gaztelu, leize, koba eta abarreko bitxikeriak, 
ondasun naturalak edo artifizialak  

  
 

1.981.2 Aisiako lorategiak, ordainpeko sarrera dutenak  

  
 

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

  
 

3.051 ZEZEN-HILTZAILEAK  

  
 

3.052 BURTZIKARIAK  

  
 

3.053 MENDEKOAK  

  
 

3.054 TALDE KOMIKOEN ETA ANTZEKOEN BURUAK  

  
 

3.055 TALDE KOMIKOEN ETA ANTZEKOEN BESTE LANGILE 
BATZUK  

    3.059 ZEZEN-IKUSKIZUNEKIN LOTUTAKO BESTE JARDUERA 
BATZUK, beste inon sailkatu gabeak  

9.523 Oinetakoen eta larruzko artikuluen 
konponketa 

1.691.9 Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun 
batzuk konpontzea  

    1.971.2 Oinetakoak garbitzea eta tindatzea  

9.525 Ordulari eta bitxien konponketa 1.691.9 Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun 
batzuk konpontzea  

9529 Norberaren beste gauza batzuen eta etxean 
erabiltzeko artikuluen konponketa 

1.453 ERA GUZTIETAKO JANTZIAK ETA HAIEN OSAGARRIAK 
SERIEAN EGITEA  

  
 

1.455.9 Ehun-materialekin beste artikulu batzuk egitea (beste 
inon sailkatu gabea)  

  
 

1.653.3 Etxeko hornidurarako, burdindegiko, apaindurako, 
oparitarako edo erakartzeko gaien txikizkako 
merkataritza (imitaziozko bitxiak eta etxetresna 
elektriko txikiak barnean)  

  
 

1.654.6 Mota guztietako ibilgailuetarako gurpil-azalen, banden 
edo aire-ganberen txikizkako merkataritza  

  
 

1.657 MUSIKA-TRESNEN ETA HORIEN OSAGARRIEN 
TXIKIZKAKO MERKATARITZA  

  
 

1.691.2 Automobilak, bizikletak eta beste ibilgailu batzuk 
konpontzea  

  
 

1.691.9 Beste inon sailkatu gabeko beste kontsumo-ondasun 
batzuk konpontzea  

    1.971.3 Arropak pasaratzea eta konpontzea  

9601 Ehunezko eta larruzko jantzien garbiketa 
eta ikuzketa 

1.971.1 Egindako arropak eta jantziak eta erabilitako etxeko 
artikuluak tindatzea, lehorrean garbitzea eta lisatzea  

9.602 Ile-apainketa eta beste edertasun-
tratamendu batzuk 

1.933.9 Irakaskuntzako beste jarduera batzuk, hala nola 
hizkuntzak, ebaketa eta jantzigintza, mekanografia, 
takigrafia, azterketak eta oposaketak prestatzea eta 
antzekoak, beste inon sailkatu gabeak  

  
 

1.972.1 Ilea apaintzeko emakume eta gizonentzako zerbitzuak  

  
 

1.972.2 Apaindegiak eta apaingelak  

  
 

1.979.9 Beste zerbitzu pertsonal batzuk, beste inon sailkatu 
gabeak  

    2.887 MAKILLATZAILEAK ETA ESTETIZISTAK  

9.604 Mantentze fisikoko jarduerak 1.942.2 Bainuetxeak eta bainuak  
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II. ERANSKINA 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, EMANDAKO 3.000 €-KO EDO HORTIK 
BEHERAKO LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO 

Nik, ____________________________________ jaunak/andreak, 

neure izenean, edo _______________________________________(r)en legezko 
ordezkari gisa jardunez, 

honen bidez, hau 
DEKLARATZEN DUT: 

1.- Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak 2021eko ekainaren 29ko AGINDUAren 

babespean emandako ___________euroko laguntzatik, _______________ euro 

erabili ditut zor-betebeharrak ordaintzeko, horretarako eman baitzen laguntza 

(aipatutako aginduaren bidez, sektore pribatuaren kaudimena bultzatzeko eta 

zorpetzea murrizteko autonomoei –enpresaburu eta profesionalei– eta enpresei 

zuzeneko laguntzak emateko oinarriak onartzen dira, eta deialdia egiten da). 

 

2.- Onuradunak  

 
 

Ez du xede eta helburu horretarako inolako laguntza edo dirulaguntzarik jaso 
administrazio publikoetatik. 

       

 
 

Jarraian aipatzen diren laguntzak jaso ditu xede eta helburu horretarako: 
 

Erakunde emailea Emandako zenbatekoa 

 

3.-  Justifikazio-agiriak gorde beharko dira (fakturak, ordainagiriak edo 

amortizazioen frogagiriak) eta, hala eskatzen denean, Administrazioaren esku jarriko 

dira, laguntza egiaztatzeko fasean, edo geroagoko finantza-kontroletan. 
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III. ERANSKINA 

 
EMANDAKO 3.000 EUROTIK GORAKO ETA 100.000 EUROTIK BEHERAKO 
LAGUNTZA JUSTIFIKATZEA 

  
Nik, ____________________________________ jaunak/andreak, 

neure izenean, edo _______________________________________(r)en legezko 
ordezkari gisa jardunez, 
  
honen bidez, honako hau 

ADIERAZTEN DUT, NIRE ERANTZUKIZUNPEAN: 

1.- Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak 2021eko ekainaren 29ko AGINDUAren 

babespean emandako ___________euroko laguntzatik, _______________ euro 

erabili ditut jarraian zehazten diren zor-betebeharrak ordaintzeko (aipatutako 

aginduaren bidez,  sektore pribatuaren kaudimena bultzatzeko eta zorpetzea 

murrizteko autonomoei –enpresaburu eta profesionalei– eta enpresei zuzeneko 

laguntzak emateko oinarriak onartzen dira, eta deialdia egiten da): 

 
Jasotako laguntzaren kontura ordaindutako fakturen, ordainketa-
betebeharren eta zorren zerrenda 

1º.- Hornitzaileei egindako ordainketak: 
Hurrenkera 

zk. 
 

HORNITZAILEAK 
/ 
HARTZEKODUNA 
 

FAKTURA 
zk. 
 

FAKTURAREN 
DATA (1) 
 

KONTRATUAREN 
DATA (1) 
 

ORDAINDUTAKO 
ZENBATEKOA 
(BEZIK GABE) 
 
 

ORDAINKETAREN 
DATA 
 

       
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 

    GUZTIRA  
(1).- Faktura 2021eko martxoaren 13a baino geroagokoa bada, gastuaren jatorria zein den 
(kontratua, eskaera, hornidura-akordioa, eskaintzaren onarpena, aurrekontua edo antzekoak), 
horren data ere adierazi beharko da. 
 
 
 
 
 

2º.- Banku-zorra abal publikoarekin murriztea 
 

Hurrenkera 
zk. 
 

ERAKUNDEA 
HARTZEKODUNA  
 

MAILEGUAREN 
DATA 

ERAKUNDE 
PUBLIKO 
ABAL-
EMAILEA 
 

ZORRAREN 
NOMINALA 

ZENBATEKO 
MURRIZTUA 

MURRIZKETAREN 
DATA 

1       
2       
3       
4       
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3º- Gainerako banku-zorra murriztea  
Hurrenkera 
zk. 
 

ERAKUNDEA 
HARTZEKODUNA 

MAILEGUAREN 
DATA 

ZORRAREN 
NOMINALA 

ZENBATEKO 
MURRIZTUA 

MURRIZKETAREN 
DATA 

1      
2      
3      
4      

 

    GUZTIRA  

4º- Estali gabeko kostu finkoak murrizteko (2).  
Hurrenkera 
zk. 
 

 
 

GASTUAREN KONTZEPTUA 
ORDAINDUTAKO 
ZENBATEKOA 
(BEZIK GABE) 
 

ORDAINKETAREN 
DATA 
 

1    
2    
3    
4    

 

     GUZTIRA   
(2).- Besteak beste, halako kostutzat joko dira energia-hornidura eta potentzia-aldaketaren 
kostua, eta laguntzaren xede den jarduerari dagozkion soldata-kostuak eta nahitaezko gizarte-
aseguruak. 

2.- Onuradunak  

 
 

Ez du xede eta helburu horretarako inolako laguntza edo dirulaguntzarik 
jaso administrazio publikoetatik. 

       

 
 

Jarraian aipatzen diren laguntzak jaso ditu xede eta helburu horretarako: 
 

Erakunde emailea Emandako zenbatekoa 

 

3.- Zerrendatutako agiriak gorde beharra dago (fakturak, ordainagiriak edo 

amortizazioen frogagiriak) eta, hala eskatzen denean, Administrazioaren esku jarriko 

dira, laguntza egiaztatzeko fasean, edo geroagoko finantza-kontroletan. 
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