I. ERANSKINA

TARIFAK

LEHEN SEKZIOA
ENPRESA IHARDUERAK:
ABELAZKUNTZA, MEHATZE,
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA
ZERBITZUGUNEAK

0 SAILA: ABELAZKUNTZA INDEPENDIENTEA.

01 MULTZOA. BEHI-AZIENDAREN USTIAPENA.

011 TALDEA. BEHI-AZIENDAREN USTIAPENA.
0,967629 euroko kuota buruko.
012 TALDEA. ESNETARAKO BEHI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
1,929249 euroko kuota buruko.
013 TALDEA. GIZENTZEKO BEHI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
0,967629 euroko kuota buruko.
01 MULTZO GUZTIARENTZAKO OHARRA: Ustialekuan jaio eta sei hilabeterarteko
animaliak ez dira multzo honetako aldeetan zenbatuko eta bere etekina ugalketarako
aziendari emanikoaren barruan hartuko da.

02 MULTZOA. ARDI ETA AHUNTZ-AZIENDAREN USTIAPENA.

021 TALDEA. ARDI-AZIENDAREN USTIAPEN ESTENTSIBOA.
0,252425 euroko kuota buruko.
022 TALDEA. HAZTEKO ARDI-AZIENDAREN USTLAPEN INTENTSIBOA.
0,312526 euroko kuota buruko.
023 TALDEA. GIZENTZEKO ARDI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
0,156263 euroko kuota buruko.
024 TALDEA. AHUNTZ-AZIENDAREN USTIAPENA.
0,210354 euroko kuota buruko.
02 MULTZO GUZTIARENTZAKO OHARRA: Ustialekuan jaio eta seihilabeterarteko
animaliak ez dira multzo honetako taldeetan zenbatuko eta bere etekina ugalketarako
aziendari emanikoaren barruan hartuko da.

03 MULTZOA. TXERRI-AZIENDAREN USTIAPENA.

031 TALDEA. TXERRI-AZIENDAREN USTIAPEN ESTENTSIBOA.
0,282476 euroko kuota buruko.
032 TALDEA. HAZTEKO TXERRI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
0,829397 euroko kuota buruko.
033 TALDEA. GIZENTZEKO TXERRI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
0,192324 euroko kuota buruko.
03 MULTZO GUZTIARENTZAKO OHARRA: Ustialekuan jaio eta sei hilabeterarteko
animaliak ez dira multzo honetako taldeetan zenbatuko eta bere etekina ugalketarako
aziendari emanikoaren barruan hartuko da.

04 MULTZOA. HEGAZTI HAZKUNTZA.

041. ARRAUTZATARAKO HEGAZTI HAZKUNTZA.
041.1 Epigrafea. Arrautzatarako ugal-hegaztiak.
0,024040 euroko kuota buruko.
041.2 Epigrafea. Arrautza-erruleak, lau hilabetetik aurrera.
0,012020 euroko kuota buruko.
041 TALDEARENTZAKO OHARRA:
1. Lau hilabeterarteko arrautzatarako oilandak ez dira konputatuko.
2. Talde honetako edozein epigrafetako kuotak ordaintzeak oilandak inkubatu, hazi eta
berrazteko ahalmena ematen du, beti ere sujetu pasibo beraren jabetzako arrautzatarako
ustialekuetarako badira.
042 TALDEA. HARAGITARAKO HEGAZTI HAZKUNTZA.
042.1 Epigrafea. Haragitarako ugal-hegaztiak.
0,024040 euroko kuota buruko.
042.2 Epigrafea. Haragitarako oilazko eta ahateak.
0,006010 euroko kuota buruko.
042.3 Epigrafea. Ugalketarako indioilo, faisai eta palmipedoak.
0,012020 euroko kuota buruko.
042.4 Epigrafea. Haragitarako indioilo, faisai eta palmipedoak.
0,018030 euroko kuota buruko.

042.5 Epigrafea. Haragitarako galeperrak.
0,006010 euroko kuota buruko.
Oharra: talde honen edozein epigrafetako kuotak ordaintzeak inkubaziorako ahalmena
ematen du, betiere hegaztiak subjektu pasiboaren beraren talde honetako ustialekuetara
bideratzen badira. 27

05 MULTZOA. UNTXIHAZKUNTZA.

051 TALDEA. UNTXIHAZKUNTZA.
0,108182 euroko kuota ugalketarako buru bakoitzeko.

06 MULTZOA BISG BESTE ABELAZKUNTZA USTIAPENAK.

061 TALDEA. ZALDI-, MANDO- ETA ASTO-AZIENDAREN USTIAPENAK.
0,625053 euroko kuota buruko.
062 TALDEA. ERLAZANTZA.
0,054091 euroko kuota erlauntzako.
069 TALDEA. BESTELAKO ABELTZAINTZA USTIAPENAK. 28
66,95 euroko kuota.
OHARRA: talde honek multzo honetan zehaztu ez diren abeltzaintza ustiapenak hartzen
ditu barne, hala nola, zetar-hazkuntza, larrugintzarako animalien hazkuntza, ehizaren
gatibu hazkuntza, laborategiko animalien hazkuntza, barraskiloena, etab.

07 MULTZOA. USTIAPEN MISTOAK.

071 TALDEA. USTIAPEN MISTOAK.
Aurreko multzoetako talde eta epigrafeetan aurrikusitakoaren
arabera burutzen den iharduera bakoitzari kuota partzial bat
dagokio eta horiek batzetik ateratzen den kopurua izango da
kuota.
OHARRA: Sail honetako 01 eta 06 arteko multzoan sailkaturiko iharduera bat baino
gehiago ustialeku berean burutzen dituzten sujetu pasiboak sailkatzen dira talde honetan.
O SAIL GUZTIARENTZAKO OHARRA:
1. Sail honetan sailkaturiko eta ustialeku berean burututako iharduerei dagozkien
kuoten zenbateko osoa 37,32 euro baino txikiagoa balitz, sujetu pasiboak 0 kuota
ordainduko du.

2. Abelazkuntza iharduera “abelazkuntza integratua” izeneko erregimenean burutzen
denean, dagozkion kuotak “abeltzain integratzaile” edo aziendaren jabeak ordainduko
ditu.
3. Sail honen ondorioetarako, azienda bazkatzeko belardi edo zelaien probetxamendua
duen lursail oso bat osorik edo partzialki edukiaz egiten den ustispena hartuko da
estentsibotzat.

1 SAILA. ENERGIA ETA URA.

11 MULTZOA. ERREGAI SOLIDOAK ERAUZTEA, PRESTATZEA ETA
AGLOMERATZEA.

111 TALDEA. HARRIKATZA ERAUZTEA, PRESTATZEA ETA AGLOMERATZEA.
111.1 Epigrafea— Harrikatza
azpimundrunatsua ezik.

erauztea,

prestatzea

eta

aglomeratzea,

harrikatz

Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------Kw bakoitzeko: 3,828447 euro.
111.2 Epigrafea— Harrikatz azpimundrunatsua (lignito beltza) erauztea, prestatzea eta
aglomeratzea
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------Kw bakoitzeko: 3,828447 euro.
111.1 ETA 111.2 EPIGRAFEEI DAGOZKIEN OHARRAK:
1. Elkarren ondoan dauden meatoki, meatze emakida eta meategien arteko zona
frankoak, edo elkarte ondoan ez daudela, ustiatze unitatea osatzen baldin badute, hau
da, meatoki barruti bat, meatoki edo meatze emakida bakartzat hartuko dira.
2. Nahiz eta urteko lan plangintzan azaldu, baldin benetan ustiapenean egon beharrean
meategi barrutiko erreserbak balira, meatoki, meatze emakida edo meategien arteko
zona frankoak ez dute zergatik ordaindu behar.
3. Epigrafe hauek baimena ematen dute beste erregai solido butzuk erauzi eta prestatu
ahal izateko.
111.3 Epigrafea.— Harrikatz prestaketa, beste lantegi batean edo bestela meatze emakida
edo meatokitik kanpo denean.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------Kw bakoitzeko: 9,333718 euro.
Oharra Epigrafe honek baimena ematen du beste lantegi batean beste erregai solido
batzuk prestatu ahal izateko.
111.4 Epigrafea.—Harrikatz aglomeratzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------Kw bakoitzeko: 14,183886 euro.
Oharra: Epigrafe honek ematen du beste erregai solido batzuk aglomeratu ahal izateko.
112 TALDEA. ANTRAZITA ERAUZTEA ETA PRESTATZEA.
112.1 Epigrafea.—Antrazita erauztea eta prestatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------Kw bakoitzeko: 4,014761 euro.
Oharra: Epigrafe honi 111.1 eta 111.2 taldeko oharrak aplikatu zaizkio.

112.2 Epigrafea.—Antrazita prestatzea, beste lantegi batean edo bestela meatze emakida
edo meatokitik kanpo denean.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------Kw bakoitzeko: 9,333718 euro.
Oharra: Epigrafe honek baimena ematen du beste lantegi batean beste erregai solido
batzuk prestatu ahal izateko.
113 TALDEA. LIGNITO ARREA ERAUZTEA ETA PRESTATZEA.
113.1 Epigrafea.—Lignito arrea erauztea eta prestatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 4,014761 euro.
Oharra: Epigrafe honi 111.1 eta 111.2 epigrafeetako oharrak aplikatuko zaizkio.
113.2 Epigrafea—Lignito arrea prestatzea, beste lantegi batean edo bestela meatze emakida
edo meatokitik kanpo denean.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------------Kw bakoitzeko: 9,333718 euro.
Oharra: Epigrafe honek baimena ematen du beste lantegi batean beste erregai solidoak
prestatu ahal izateko.
114 TALDEA. KOKE FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 6,749366 euro.

12 MULTZOA. PETROLIO ETA GAS NATURALAREN ERAUZKETA.

121 TALDEA. PETROLIO ETA GAS NATURALAREN PROSPEKZIOA ETA MEATZE
IKERKETAKO LAN AUXILIARRAK.
121.1 Epigrafea.—Zenbait sondeaketa prozeduraren bidez egindako azterketek, sondak
igarotako formazioak zehaztea, sondeaketaren sakonera eta norabidea, formazioen okerdura
eta norabidea, eta abar...
Udal kuota minimoa: 1.741,73 euro.
Probintzi kuota: 5.225,20 euro.
Estatuko kuota berezia: 15.551,19 euro.
121.2 Epigrafea—Sondeaketak desbideratzeko eta putzuei zimenduak emateko lanak,
harriak hautsi eta azidotzea eta produkzio probak
Kuota:
Kamioi gaineko punpatzeunitate bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 1.648,425949
Probintziakoa: 4.976,380224
EstadukoBerezia: 14.929,140673
Kamioi gaineko nahasgailu bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 590,945152
Probintziakoa: 1.803,937831
EstadukoBerezia: 5.598,427752

Produkzio probak egiteko ekipo bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 43,543327
Probintziakoa: 155,511882
EstadukoBerezia: 497,638022
Sondeake-tak desbideratzeko ekipo bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 43,543327
Probintziakoa: 155,511882
EstadukoBerezia: 497,638022
121.3 Epigrafea— Putzu hondoan dagoen presioa neurtzeko lanak, neurketa horiek egin
ahal izateko putzuak ireki eta ixteko lanak, lurrazaleko tenperatura, presio, jario, eta abarren
neurketa, eta putzu eta lurrazaleko elementuak lortzeko kable zerbitzuak.
Kuota:
Putzu hondoko eta lurrazaleko tresnak lotzeko kablea duen atoi edota kamioi
bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 684,252281
Probintziakoa: 2.177,166348
EstadukoBerezia: 6.842,522808
Putzu hondoa eta behera doazen hodiak itxi eta zabaltze ekipo bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 286,141863
Probintziakoa: 870,866539
EstadukoBerezia: 2.799,213876
Jarioa eta presioa lurrazalean kontrolatzeko, neurtzeko eta banatzeko ekipo
bakoitzeko
Udalaren Minimoa: 211,496160
Probintziakoa: 622,047528
EstadukoBerezia: 1.866,142584
Putzu barruko berotze ekipo bakoitzeko, biltontzia eta bere akzesorioak
Udalaren Minimoa: 211,496160
Probintziakoa: 622,047528
EstadukoBerezia: 1.866,142584
121.9 Epigrafea.—Petrolio eta gas naturalaren prospekzioa eta meatze ikerketarako lan
auxiliarrekin zerikusia duten beste iharduera, hala nola, petrolio geofisika, sondeo
geologiaren kontrola, eta abar.
Udal kuota minimoa: 497,64 euro
Probintzi kuota: 1.555,12 euro.
Estatuko kuota berezia: 4.976,38 euro.
122 TALDEA. PETROLIO GORDINAREN ERAUZKETA ETA BANAKETA
122.1 Epigrafea—Petrolio gordina erauztea.
Kuota
Langile bakoitzeko: -----------------------Kw bakoitzeko: 64,073900 euro.
122.2 Epigrafea—Petrolio gordina banatzea.
Udal kuota minimoa: 3.110,24 euro.
Probintzi kuota: 12.440,95 euro.
Estatuko kuota berezia: 43.543,33 euro.
Oharra: Epigrafe honek petrolio eta errefinatutako petrolio produktuen banaketa hartzen
du barruan, baina bakarrik olio bidez banatzen badira; bere barruan hartzen du,
eraberean, banaketarako behar diren oliobide sareak instalatzea.

123 TALDEA. GAS NATURALA ERAUZTEA, ARAZTEA ETA BANATZEA.
123.1 Epigrafea—Gas naturalaren erauzketa eta arazketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------Kw bakoitzeko: 64,073900 euro.
123. 2 Epigrafea—Gas naturalaren banaketa.
Udal kuota minimoa: 3.110,24 euro.
Probintzi kuota: 12.440,95 euro.
Estatu kuota berezia: 43.543,33 euro.
Oharra: Epigrafe honek gas natural mota guztien banaketa hartzen du barruan, baina
bakarrik gasbidez banatzen badira; bere barruan hartzen du, eraberean, banaketarako
behar diren gasbide sareak instalatzea.
124 TALDEA. ARBEL MUNDRUNATSUAREN ERAUZKETA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------------------Kw bakoitzeko: 4,669864 euro.

13 MULTZOA. PETROLIO ERREFINATZEA.

130 TALDEA. PETROLIO ERREFINATZEA.
Kuota:
Petrolio gordinaren 1.000 tonelada edo urteko frakzio bakoitzaren
tratamendurako, 55,984278 euro.

14 MULTZOA. MINERAL ERRADIAKTIBOAK ERAUZTEA ETA TRANSFORMATZEA

141 TALDEA. MINERAL ERRADIAKTIBOA ERAUZTEA ETA PRESTATZEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 4,669864 euro.
142 TALDEA. MINERAL ERRADIAKTIBOEN PRESTAKUNTZA, BESTE LANTEGI
BATEAN EDO BESTELA MEATZE EMAKIDA EDO MEATOKITIK KANPO
DENEAN.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 8,149724 euro.

143 TALDEA. MINERAL ERRADIAKTIBOEN TRANSFORMAZIOA
HONDAKIN ERRADIAKTIBOEN TRATAMENDU ETA BILTEGIRATZEA.

ETA

143.1 Epigrafea. Mineral erradiaktiboen transformazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 10,517712 euro.
143.2 Epigrafea. Hondakin erradiaktiboen tratamendua.
Kuota
Langile bakoitzeko: -------------------Kw bakoitzeko: 8,149724 euro.
143.3 Epigrafea. Hondakin erradiaktiboen biltegiratzea.
Kuota: 31.102,38 euro.
143.2 ETA 143.3 EPIGRAFEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Epigrafe hauek
instalazio nuklearrak desegiteko eta hondakin erradiaktiboak garraiatzeko ahalmena
ematen dute.

15 MULTZOA ELEKTRA INDARRA, GASA ETA UR BEROA
PRODUZITZEA,GARRAIATZEA ETA BANATZEA.

151 TALDEA. ARGINDARRAREN PRODUKZIOA, GARRAIOA ETA BANAKETA. 29
151.1 Epigrafea.—Energia hidroelektrikoaren produkzioa.
Kuota:
Generadoreen kw potentzia bakoitzeko: 0,721215 euro.
Oharra: Energia hidroelektrikoa produzitzeko ponpaketako zentralek epigrafe honetako
kuotaren 100eko 50ean tributatuko dute.
151.2 Epigrafea.—Energia termoelektriko konbentzionalen produkzioa.
Kuota:
Generadoreen kw potentzia bakoitzeko: 0,420708 euro.
151.3 Epigrafea.—Energia termonuklearraren produkzioa.
Kuota:
Generadoreen kw potentzia bakoitzeko: 0,510860 euro.
151.4 Epigrafea.—Aurreko Epigrafeetan aipatu ez den energi produkzioa, besteak beste,
itsas mareatik lortzen dena, eguzki indarra, e.a.
Kuota:
Generadoreen kw potentzia bakoitzeko: 0,721215 euro.
Oharra:Zentral mistoak, hau da, energi mota bat baino gehiago produzitzen dutenak, ez
dira sartu epigrafe honetan; bakoitzak duen jarduera nagusiari dagokion epigrafean
sailkatuko dira, ordea.

151.5 Epigrafea.—Argindarraren garraioa eta banaketa.
Kuota:
Kontratatu den potenziako kw bakoitzeko:
Udalaren gutxieneko kuota: 0,042071 euro.
Probintziako kuota: 0,066111 euro.
Estatuko kuota berezia: 0,066111 euro.
151 TALDE OSOARl DAGOZKION OHARRAK:
1. Generadoreen potentzia zehazteko, korronte alternoa denean, zentralean neurtutako
potentzia faktorea hartuko da, edo, hori ezean, alfaren kosenoaren balorea = 0,8.
2. Zentral hidrauliko edo termikoak direnean, zergapean dagoen kw kopurua
generadore elektrikoen potentzi batuketa izango da, erreserban dauden generadoreak
sartu gabe, baina turbinak edo motore termikoek eman dezaketen potentzia lehengoa
baino txikiagoa bada, generadoreei eragiten dieten turbina
edo motore horiek eman dezaketen potentziaren arabera ezarriko da kuota.
3. Ur eskasia, uholde edo matxurak direla eta ohizko errendimenduaren beherakadari
erantzuteko erreserba gisa generadore termiko bat duten zentral hidraulikoetan, edo,
helburu berbererako beste fabrikatzaileari argindarra erosten dioten zentraletan baldin
erabilitako potentzia osoa, hau da, hidraulikoa eta erreserbakoa batuz, aitortutako
kantitatearen berdina edo txikiagoa balitz, ez da egongo erreserbako potentzia aitortu
beharrik. Handiagoa denetan, diferentzia zergaketara lotu beharko da.
4. Zentralean bertan indar eragile gisa erabilitako potentziagatik ez dira zergarik
ordainduko.
5. 151.5 epigrafean aplikazioari dagokienetarako, kontratuan agertzen den entrega
lekuan neurtuko zaizkio azken kontsumitzaileari kontrolatutako kilovatioak.
152 TALDEA. GAS FABRIKAZIOA ETA BANAKETA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 15,866720 euro.
Oharra: Talde honek gas banaketarako sare instalazioa hartzen du barne.
153 TALDEA. UR BERO ETA LURRUN PRODUKZIOA ETA BANAKETA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 5,661534 euro.
Oharra: Talde honek lurrun eta ur bero banaketarako sareen instalazioa hartzen du barne.

16 MULTZOA. URA BILTZEA, ARAZTEA ETA BANATZEA, ETA IZOTZA
FABRIKATZEA.

161 TALDEA. HIRIGUNEETARAKO UR BILKETA, ARAZKETA ETA HODI
BIDEZKO BANAKETA.
161.1. Epigrafea.—Hiriguneetarako ura bildu, aztertu eta banatzea.
Gutxieneko udal kuota: 0,156263 eurokoa 100 metro kubiko
bakoitzeko, edo aurreko ekitaldian hornitutako ur zati bakoitzeko,
kontagailu bidez abonatuari edo kontsumitzaileari erregistratutako
kontsumoaren arabera.
Probintziako kuota: 0,156263 eurokoa 100 metro kubiko
bakoitzeko, edo aurreko ekitaldian hornitutako ur zati bakoitzeko,
kontagailu bidez abonatuari edo kontsumitzaileari erregistratutako
kontsumoaren arabera.
161.2. Epigrafea—Horniketarako ura biltzea.
Kuota:
0,024040 eurokoa 100 metro kubiko bakoitzeko, edo aurreko
ekitaldian bildutako ur zati bakoitzeko, aurrerago aztertu edo
banatu asmoz bilketarako instalakuntzaren irteera gunean
kontagailu bidez edo beste neurgailu batez erregistratutako
kontsumoaren arabera.
Oharra: Ura bere inguru natural edo fisikotik ateratzeko, eta aurrerago aztertu edo
banatu asmoz, erabiltzeko moduan jarri edo eskaini arte ur hori eramateko beharrezko
diren eginkizun guztiak biltzen ditu bere baitan bilketa horrek.
161.3. Epigrafea.—Horniketarako ura aztertzea.
Kuota:
0,024040 eurokoa 100 metro kubiko bakoitzeko, edo aurreko
ekitaldian aztertutako ur zati bakoitzeko, aurrerago banatu asmoz
azterketagaiaren edo estazioaren irteera gunean kontagailu bidez
edo beste neurgailu batez erregistratutako kontsumoaren arabera.
Oharra: Ura osasun aldetik giza kontsumorako zilegi edo edangarri izateko, eta
erabiltzeko., moduan jarri edo banaketa sareari eskaini arte beharrezko diren eginkizun
eta prozesu guztiak biltzen ditu bere baitan azterketa horrek.
161.4 Epigrafea.—Hiriguneetarako ura banatzea.
Kuota:
0,096162 eurokoa 100 metro kubiko bakoitzeko, edo aurreko
ekitaldian hornitutako ur zati bakoitzeko, kontagailu bidez
abonatuari edo kontsumitzaileari erregistratutako kontsumoaren
arabera.
Oharra: Etxebizitzaraino edo lokaleraino hornitutako ura kontsumitzaileari edo
abonatuari eskaintzeko edo berak erabiltzeko moduan jartzeko beharrezko diren eginkizun
eta ekintza tekniko guztiak biltzen ditu bere baitan banaketa horrek.

161.1 ETA 161.4 EPIGRAFEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Epigrafe hauek ur
banaketarako sareen instalakuntza jasotzen dute.
162 TALDEA. SALMENTARAKO IZOTZA FABRIKATZEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 1,809046 euro.
Oharra: Baldin fabrikatzen den izotza arrantzuntzi flota hornitzeko bada edo, bestela,
garraiatu den arraia prestatzeko, lehen aipatutako kuotaren %50a aplikatuko da.

2 SAILA. MATERIALE EZ ENERGETIKO ETA BEREN
DERIBATUAK ERAUZTEA ETA TRANSFORMATZEA. INDUSTRIA
KIMIKOA.

21. MULTZOA MINERAL METALIKOEN ERAUZKETA ETA PRESTAKUNTZA.

211 TALDEA. BURDIN MEAREN ERAUZKETA ETA PRESTAKUNTZA.
211.1 Epigrafea—Burdin mearen erauzketa eta prestakuntza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------Kw bakoitzeko: 2,536271 euro.
Oharra: Epigrafe honi 111.1 eta 111.2 epigrafeetako 1go eta 2go oharrak aplikatuko
zaizkio.
211.2 Epigrafea—Burdin mea beste lantegi batean edo, bestela, meatze emakida edo
meatokitik kanpo prestatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 5,355018 euro.
Oharra: Meategi zuloan edo beste lantegi batean meakontzentratzeko egindako operazio
fisiko guztiak (sinterizazioa, peiletizazioa eta antzekoak barne) sartzen dira epigrafe
honetan.
212 TALDEA. BURDIN MEA EZ DIREN MINERAL METALIKOEN ERAUZKETA
ETA PRESTAKUNTZA.
212.1 Epigrafea.—Burdin mea ez diren mineral metalikoak erauztea eta prestatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 3,425769 euro.
Oharra: Epigrafe honi 111.1 eta 111.2 epigrafeetako 1go eta 2go oharrak aplikatuko
zaizkio.
212.2 Epigrafea.—Burni mea ez diren mineral metalikoak prestatzea, beste lantegi batean
edo bestela meatze emakida edo meatokitik kanpo denean.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------Kw bakoitzeko: 6,785427 euro.

22 MULTZOA. METAL PRODUKZIOA ETA LEHEN TRANSFORMAZIOA.

221 TALDEA. BURDINGINTZA INTEGRALA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 0,997680 euro.
Oharra: Berotan edo hotzean ijetzitako burdingintza produktuen fabrikazioa, eta horietatik
ateratakoak hartzen ditu barne talde honek, baldin produktu horien lehengaia burdin mea
bada, eta labegarai eta oxijenozko altzairu olak erabiltzen badira.
Bereizturik ezin sailka daitezkeen ikatz burdin edo arrabioprodukzioa, eta labe garaiko
ferroaleazioak eta koke olasiderurgikoak ere talde honetan sartuko dira.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketa aitortuko ditu:
221.1 Epigrafea.—Lehen mailako burdingintza produktuak.
221.2 Epigrafea.—Landugabeko altzairua.
221.3 Epigrafea.—Tarteko produktuak.
221.4 Epigrafea—Berotan ijetzitako produktuak.
221.5 Epigrafea—Hotzean ijetzitako produktuak.
221.6 Epigrafea—Aurreko produktuetatik ateratakoak 223.Taldean zehaztu direnak barne.
221.7 Epigrafea—Beste produktu eta azpiproduktu.
222 TALDEA. BURDINGINTZA EZ INTEGRALA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------Kw bakoitzeko: 0,733235 euro.
Oharra: Berotan edo hotzean ijetzitako burdingintza produktuen fabrikazioa, eta horietatik
ateratakoak sartzen dira talde honetan, baldin produktu horien lehengaia burdin txatarra
bada eta altzairu ola elektrikoak erabiltzen badira.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
222.1 Epigrafea.—Landugabeko altzairua.
222.2 Epigrafea.—Tarteko produktuak.
222.3 Epigrafea.—Berotan ijetzitako produktuak.
222.4 Epigrafea—Hotzean ijetzitako produktuak.
222.5 Epigrafea.— Aurreko produktuetatik ateratakoak 223.Taldean zehaztu direnak barne.
222.6 Epigrafea—Beste produktu eta azpiproduktu.

223 TALDEA. ALTZAIRUZKO TUTUEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra: Soldatuta edo soldatu gabeko altzairuzko tutuen fabrikazioa, bai estali bai estali
gabeak direla hartzen du barnetalde honek; baita, altzairuzko tutuak luzatzea, eta hari
elektrikotarako tutu, lotune,juntura, eta antzeko materialea fabrikatzea ere.Altzairuzko
tutuak berotan ijeztea ere talde honetan sartzen da
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
223.1 Epigrafea—Soldadurarik ez duten altzairuzko tutu produktuak (tutu eta profil hutsak).
223.2 Epigrafea—Luzeeran soldatutako altzairuzko tutu produktuak.
223.3 Epigrafea—Helizen soldatutako altzairuzko tutu produktuak.
223.4 Epigrafea—Hodietarako akzesorioak {burdinurtuzkoak ezik).

224 TALDEA. ALTZAIRU TREFILAKETA, TEINKAKETA, PROFILAKETA ETA
IJEZKETA. DENAK HOTZEAN.
Kuota
Langile bakoitzeko:-----------------------.
Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra. Talde honek hau hartzen du barne: altzairua hotzean teinkatzea; altzairuzko
zumitza hotzean ijeztea; altzairuzko produktu lauak hotzean eratzea edota tolesduraren
bidez profilak ijeztea; altzairu trefilaketa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
224.1 Epigrafea.—Altzairuzko alanbrea.
224.2 Epigrafea.—Teinkaketaren bidez kalibratutako produktuak.
224.3 Epigrafea.—Tornoaren bidez kalibratutako produktuak.
224.4 Epigrafea.—Artezketaren bidez kalibratutako produktuak.
224.5 Epigrafea.—Hotzean eratutako profilak.
224.6 Epigrafea.—Hotzean ijetzitako altzairuzko zumitza.
224.7 Epigrafea.—Hotzean ijetzitako zumitz magnetikoa.
224.8 Epigrafea.—Estalitako zumitza.
225 TALDEA. BURDINA
TRANSFORMAZIOA.

EZ

DIREN

METALEN

PRODUKZIOA

ETA

225.1 Epigrafea.—Aluminio produkzioa eta lehen transformazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 2,241775 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: lehen urtuketako aluminio produkzioa
(mea, hondakin, hondar, hausterre, eta soberakinetatik aterata) bigarren urtuketako
aluminio produkzioa(urtuketaren bidez); burdingintzatik kanpo, aluminio aleazioak egitea
(aluminiotermia); aluminio eta aluminio aleazioen lehen transformazioa, ijetze, teinkatze,
trefilaketa, estrusioa, eta abarren bidez.

225.2 Epigrafea.—Kobre produkzioa eta lehen transformazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 2,241775 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: errefinatu gabeko kobrea egitea, meatatik
(blister eta beste batzuk); kobre elektrolitikoa; termikoki araztutako kobrea; bigarren
fusioko kobrea; kobre aleazioak; baita ijezketa, teinketa, trefilaketa,estrusio eta abarren
bidez egindako kobre eta bere aleazioen lehen transformazioa.
225.9 Epigrafea.—Burdina ez diren beste metal batzuen produkzioa eta lehen
transformazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra: Burdina ez diren metal produkzioa eta lehen transformazioa hartzen du barne
epigrafe honek, besteak beste,zinka, eztainua, antimonioa, bismutoa, wolframioa,
merkurioa, urrea, zilarra, e.a. Lehen eta,bigarren urtuketez egindako produkzioak sartzen
dira hemen, baita ijeztea, teinketa,trefilaketa, estruisio eta abarren bidez egindako lehen
transformazioa eta metal horien aleazioak ere.

23 MULTZOA. EZ METALIKORIK EZ ENERGETIKORIK EZ DIREN MATERIALEAK
ERAUZTEA; ZOIKAZTEGIAK.

231 TALDEA. ERAIKINTZA MATERIALEAK ERAUZTEA.
231.1 Epigrafea.—Buztingaien erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 1,622733 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: buztina erregaitz eta zeramikoak,
tuparriak, kaolin, eta beste buztingaiak erauztea, baita erauztearekin batean egiten diren
hausketa,birrinketa e.a. ere.
231.2 Epigrafea—Eraikintzako harri eta arbel erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 1,622733 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: harri, arbel,marmol, kareaitz, granito,
porfido eta basaltoa erauztea, baita erauztearekin batean egiten diren lantze, hausketa,
birrinketa eta abarrak ere.
231.3 Epigrafea.—Eraikintzako hare eta legar erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 1,622733 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: eraikintzako hare eta legar erauzketa, hala
nola erauztearekin batera egiten diren uharri kentzea eta hausketa birrinketa eta abar.

231.4 Epigrafea—Igeltso erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 1,622733 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: igeltso erauzketa eta erauztearekin batean
egiten diren hausketa, birrinketa, e.a.
231.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko (Beste Inon Sailkatu Gabeko)eraikuntza materialeak erauztea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 1,622733 euro.
Oharra: Epigrafe honek beste erainkuntzako materialeen erauzketa hartzen du barne,
besteak beste, serpentina, sienita, diabasa, ofita, toba, fonolita, e.a.; baita erauztearekin
batean egiten diren hausketa, birrinketa, e.a. ere.
232 TALDEA. POTASIO GATZ, FOSFATO ETA NITRATOAK ERAUZTEA.
232.1 Epigrafea—Potasio gatzen erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------------.
Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.

Oharra: Epigrafe honek potasio gatzen erauzketa hartzen du barne besteak beste, kainita,
silvinita, eta abar; baita erauztearekin batean egiten diren hausketa, birrinketa e.a. ere.
232.2 Epigrafea.—Fosfato eta nitratoen erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------.
Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
Oharra Epigrafe honek hau hartzen du barne: fosfato mota guztien(kaltzio fosfatoak,
aluminio kaltzio fosfatoak, fosfatatutako kretak) erauzketa eta erauztearekin batean egiten
diren hausketa,birrinketa e.a.
233 TALDEA. GATZ ARRUNTA ERAUZTEA.
233.1 Epigrafea.—Itsasoko gatzaren erauzketa.
Kuota
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
Oharra: Epigrafe honek itsasoko gatzaren erauzketa hartzen du barne, baita erauztearekin
batean egiten diren ehotze, eralkitze eta errefinatzea ere.
233.2 Epigrafea.—Errekako eta meategiko gatzen erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
Oharra: Epigrafe honek errekako eta meategiko gatz erauzketa hartzen du barne, baita
erauztearekin batean egiten diren ehotze,eraikitze eta errefinatzea ere.

234 TALDEA. SUFRE ETA PIRITA ERAUZKETA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
Oharra: Epigrafe honek sufre naturala, sufre mea, pirita eta pirrotita erauzketa hartzen du
barne, baita erauztearekin batean egiten diren ehotze, hausketa eta birrintzea ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen
dituen iharduketak aitortuko ditu:
234.1 Epigrafea.—Xigortu gabeko burni piritak.
234.2 Epigrafea.—Sufre naturala.
239 TALDEA. EZ METALIKORIK EZ ENERGETIKORIK EZ DIREN BESTE
MATERIALEEN ERAUZKETA; ZOIKAZTEGIAK.
239.1 Epigrafea.—Fluorita erauzketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
Oharra: Epigrafe honek fluorita (fluor espatua) erauzketa hartzen du barne, baita
ereuztearekin batean egiten diren ehotze, hausketa eta birrintzea ere.
239.2 Epigrafea.—Zoikatz erauzketa.
Kuota:
'Langile bakoitzeko: ----------------------Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
239.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko materiale ez metalikoak eta ezenergetikoak erauztea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------Kw bakoitzeko: 2,488190 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: zoikatz erauzketa,sodio mearena
(thenardita, glauberita), boroa, barioa (baritina), koartzoa, silizea, eraikuntzean
erabiltzen ez diren silize hareak, tripoliko lurrak, feldespatoa, pegmatita, dolomia,
magnesita, talkoa, esteatita, sepiolita, asfalto eta betuna, harbitxiak, granateak, grafitoa,
amiantoa, mika, okreak, arsenikoa, litioa, estrontzioa, eta abarren erauztea, baita
erauztearekin batean egiten diren ehotze, hausketa eta birrintzea ere.

24 MULTZOA METALIKOAK EZ DIREN MINERAL GAIEN INDUSTRIAK.

241
TALDEA.
ERAIKUNTZARAKO
DIREN
FABRIKATZEA(GAI ERREGAITZAK EZIK).

LUR

EGOSIZKO

GAIAK

Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------Kw bakoitzeko: 2,554301 euro.
Oharra: Epigrafe honek hau hartzen du barne: eraikuntzarako diren lur egosizko gaien
fabrikazioa, erregaitzak ezik, hala nola, adreiluak, teilak eta akzesorioak, zorua eta
estaldurak egiteko lauza eta lauxak, hodi eta tutuak, erlaizak, zerrendak, sapaierresumak
eta eraikuntzako beste pieza berezi batzuk.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko dira:
241.1 Epigrafea.—Adreiluak, blokeak eta forjatuetarako pieza bereziak.
241.2 Epigrafea.—Teilak, lauzak eta eraikuntzako diren lur egositazko beste materialak.
242 TALDEA. ZEMENTU, KARE ETA IGELTSO FABRIKAZIOA.
242.1 Epigrafea—Zementu artifiziala.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 6,533002 euro.
Oharra: Epigrafe honek klinker fabrikazioa, porlanarena (arrunta igeltso uretan zaila den
porlana, burdingintzakoa, e.a.), aluminadun zementuak, puzolanidun zementua eta beste
zementu artifizialak fabrikatzea hartzen du barne.
242.2 Epigrafea.—Zementu naturalaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 4,171024 euro.
Oharra: Epigrafe honek mota guztietako zementu naturalak fabrikatzea hartzen du barne.
242 3 Epigrafea.—Kare eta igeltso fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 4,171024 euro.

Oharra: Epigrafe honek fabrikazio hauek hartzen du barne: karebizia, hidraulikoa eta
arruntak, kare hilak edo itoak, igeltso zuria eta beltza; eskaiola eta klariona, e.a.
243 TALDEA. HORMIGOI, ZEMENTU, IGELTSO, ESKAIOLA ETA ANTZEKOEKIN
FABRIKATUTAKO ERAIKUNTZA MATERIALAK.
243.1 Epigrafea—Erabiltzeko pronto dauden hormigoien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 8,708665 euro.
Oharra: Epigrafe honek hormigoi egin berri edota nahastutako hormigoi fabrikazioa
hartzen du barne,hormigoiontzia daten kamioi bereziez obretara zuzen emandakoa ere
barne dagoelarik.

243.2 Epigrafea.—Fibrozementuzko produktuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 5,102593 euro.
Oharra. Epigrafe honek fibrozementu eta amianto zementuzko produktuen fabrikazioa
hartzen du barne, besteak beste, plakak, tutuak, hodietako akzesorioak, eta eraikuntzako
beste elementuak.
243.3 Epigrafea.—Zementuzko beste gai fabrikazioa zoladurak ezik.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------Kw bakoitzeko: 3,053141 euro.
Oharra: Epigrafe honek ormigoi arin, pisu eta aurrez tenkatutako ormigoiez fabrikatutako
eraikuntza elementuak hartzen ditu barne;baita zelulosa zementuzko eta pomez zementuzko
gaiak etabar, zolaztaketan erabilitako zementuzko gaietatik erakarritakoak ezezik
243.4 Epigrafea.—Zementuzko zoladuren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------.
Kw bakoitza: 2,644453 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoak izango dira zolaztaketan erabilitako zemuztugaietatik
erakarritako
produktuak ekoitzea.
243.5 Epigrafea.—Igeltso era eskaiolatik ateratako gaien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 5,601433 euro.
Oharra: Epigrafe honetan igeltso eta eskaiolaz eginiko eraikuntzagaiak sartzen dira, bataz
beste, xaflak, panelak, lauxak,zerrendak, eta antzekoak.
244. TALDEA. HARRI NATURALAREN INDUSTRIAK.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 6,100273 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondokoak hartzen ditu barne: marmolgintza (apaingarriak eta
hilobiak) eta arbel langintza, eraikuntza harri eta harri naturala harrobitik kanpo lantzea,
eta legar eta harearen industria ere. Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo
epigrafeetako sailkapenaren arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko dira.
244.1 Epigrafea.—Birrindu eta sailkatutako harri naturala.
244.2 Epigrafea.—Aserratu eta landuta beste lanik egina ez dagoen harri naturala.
244.3 Epigrafea.—Akabatutako harria.

245 TALDEA. GEZTERA FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 2,181674 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: ehotarrigintza, harIatxen fabrikazioa, harraitz,
esmerila, liz paperak eta lizohialak, leuntzeko oreak eta egikera mekanikoko beste gezterak
fabrikatzea, bai naturalak bai aglomeratu artifizialak edo, bestela, diamante natural edota
sintetikoekin artifizialki fabrikatuta daudenak; sartzen dira hemen, eraberean, oinarri
gainean fabrikatutako gezterak.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
245.1 Epigrafea.—Makinetarako ehotarri eta antzeko produktuak, eta eskuz zarroztu eta
leuntzeko harriak.
245.2 Epigrafea.—Beste gezterak.
246 TALDEA. BEIRA INDUSTRIAK.
246.1 Epigrafea—Beira lauaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------------.
Kw bakoitzeko: 4,826127 euros.
Oharra: Epigrafe honetan tenkatutako, ijetzitako eta ixuritako beira lauaren fabrikazioa
sartzen da.
246.2 Epigrafea.—Beira hutsaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 5,661534 euro.
Oharra: Epigrafe honen barruan prozedura automatiko, erdiautomatiko eta eskuz
fabrikatutako beira hutsa sartzen da; baita beirazko ontziak ere; mahaierako eta etxerako
beira ezprensatutazko gauzak; prentsatutako beiraren fabrikazioa eta beste beira hutsen
fabrikazioak ere.
246 3 Epigrafea.—Beira teknikoaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------------.
Kw bakoitzeko: 5,661534 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: optikagintzarako beiraren fabrikazioa; bonbila,
balbula eta lanpara elektrikoetarako beira (tutu eta barilla barne); laborioetarako beira
graduatua, hijiene, botika eta mediku erabiletarako beira;beira erregaitza; urtutako
koartzo eta silizezko gaiak; beira esmaltatuzko tutuak, barilak eta borobilak;
ortopediarako beira, e.a..
246.4 Epigrafea.—Beira zuntzaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: 2,181674 euro
Kw bakoitzeko: 5,661534 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: beira zuntzaren fabrikazioa (beira, kariketa eta
zentrifugatuta) ohialgintzarako dena eta ez dena; etenik gabekoa eta etenekin; sartzen da
hemen, era berean, arrokazko artile eta beirazko artilea, eta zuntz horrekin egindako
gaiak, hala nola, panelak, koltxoiak, bela eta mastak, ohial eta zintak, hari eta metxak.

246.5 Epigrafea.- Beira maneiatzea
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------.
Kw bakoitzeko: 14,123784 euro.
Oharra: Epigrafe honetan beira laua maneiatzea (tenplatzea, leuntzea, pinttorratzea,
grabaketa , lantzea, zilarbizitzea, zilartzea, e.a.) sartzen da, baita beira hutsa maneiatzea
(lantzea, apaintzea, e.a.) ere eta beira sopleteaz maneiatzea eta beste beira maneiaketak
ere bai.
246.6 Epigrafea.- Frita eta esmalte zeramikoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 8,402149 euro.
247 TALDEA. ZERAMIKA PRODUKTUEN FABRIKAZIOA.
247.1 Epigrafea.- Produktu erregaitzen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 6,971740 euro.
Oharra: Epigrafe honetan mota guztietako produktu (silizedunak, aluminiodun,
grafitodun, ikazdun, kromitadun, magnesitadun, bausitadun eta dolomitadunak)
erregaitzen fabrikazioa sartzen da, hala nola adreiluak, blokeak, piezak, e.a.
247.2—Epigrafea. Zolatu edo estaltzeko lauzen fabrikazioa, barniz eta esmalterik gabekoak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 10,205186 euro.
247.3—Epigrafea. Zolatu edo estaltzeko lauzen fabrikazioa, barnizatu eta esmaltatuak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 10,205186 euro.
247.4—Epigrafea. Zeramikazko ontziteri, etxerako gauza eta apaingarrien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 7,656894 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau santzen da: buztinezko gauzak (eltzegintza) fabrikatzea;
toska arrunta, maiolika eta finazko gauzak; portzelana (txuria eta kolorekoa), gresa, baita
ontziteria, etxerako gauzak eta apaingarriak fabrikatzeko den edozein material zeramiko
ere.
247.5 Epigrafea.- Toskaz portzelanaz eta gresaz fabrikatutako sanital aparatuak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 7,656894 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: gres, toska eta portzelanaz fabrikatutako
higinerako eta komuneko aparatu mota guztiak.

247.6 Epigrafea.—Instalazio elektrikoetarako diren zeramikazko isolatzaile eta pieza
isolatzaileen fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 7,656894 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: kanpoko eroabide elektriko eta instalazio
elektrikoetarako zeramikazko isolagailu eta pieza isolatzaileak fabrikatzea.
247.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zeramika gaien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 7,656894 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: eltzegintza industriala;portzelana termikoa,
teknikoa, laboratoriokoa, ontziak eta, pote bereziak; maira, aspil, pegar eta antzeko
ontziak, eta eraikuntza eta arkitekturako material zeramikoa.
249 TALDEA. B.L.S.G.KO METALIKOAK EZ DIREN PRODUKTU MINERALEN
INDUSTRIAK
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 6,034162 euro.
Oharra: Epigrafe honetan amianto, grafito, mika, asfalto eta antzeko materialak
fabrikatzea sartzen da. Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako
sailkapenaren arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko dira:
249.1 Epigrafea.—Asfaltozko produktuak.
249.2 Epigrafea.—Amiantoz eginiko produktuak.
249.9 Epigrafea.—Metaldun ez diren materialez. eginiko produktuak.

25 MULTZOA INDUSTRIA KIMIKOA.

251
TALDEA.
OINARRIZKO
PRODUKTU
(OINARRIZKO FARMAZIA PRODUKTUAK EZIK).

KIMIKOEN

FABRIKAZIOA

251.1 Epigrafea.— Petrokimikatik ateratako produktu kimiko-organikoak fabrikatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 14,556513 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hidrokarburoak eta hidrokarburoen deribatuak fabrikatzea
sartzen da
monomeroak barne, hala nola azetilenoa benzenoa etilenoa butadienoa, nitrobuzenoa
naftalenoa, propilenoa etilo bromuroak eta kloruruak, etabetilo, metilo eta beste
batzuenak; baita hidrokarburo deribatu-halogenatu, nitratu eta nitrosatuak.

251.2 Epigrafea.—Beste produktu kimiko organikoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------Kw bakoitzeko: 14,556513 euro.
Oharra: Epigrafe honetan karbokimikako produktuak eta sintesis bidez edo bestera
fabrikatutako beste produktu organiko batzuk sartzen dira, hala nola, azido organikoak eta
beroien deribatuak; alkohol eta deribatuak; aldehido eta zetona eta deribatuak; nitrogeno
konposatuak (amidak, aminak, nitriloak) eta deribatuak;etereak eta deribatuak; fenolak
eta deribatuak; karbono hidratoak eta deribatuak; eta harrikatza eta deribatuen
destilazioa (benzola, mundruna) eta asfalto betun oxidatuak fabrikatzea ere bai.
251.3 Epigrafea.—Produktu kimiko ez organikoen fabrikazioa(konprimatutako gasak ezik).
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 0,937579 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondorengo gaiak sartuko dira: azido sulfurikoa lortzea eta
hortik erakarritako produktuak (anhidrido sulfurosoa eta bere deribatuak, kobre sulfatoa,
aluminiosulfatoa, karbono sulfuroa, sodio sulfatoa eta sodio sulfuroa,zufre sublimatuak,
errefinatuak eta prezipitatuak, etab); gas industrialak fabrikatzea (gas konprimituak ezik);
elektrokimika;kaltzio karburoak lortzea; fosforoa, kaltzioa, arsenikoa,zianuroa, bromoa
eta iodoa lortzea; azido inorganikoak; baseak,hidroxidoak eta peroxidoak; haluro
ezmetalikoak; gatzak eta baserako ekoizpen kimiko ezorganikoak eta isótopo radiaktiboak
lortzea.
251.4 Epigrafea.—Lehen materia plastikoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 3,359658 euro.
Oharra: Epigrafe honetan errefinatu gabeko materia plastikoen fabrikazioa, likido, hautsa
edo pikor itxuran, sartzen da; batazbeste, fenoplastoak, aminoplastoak, poliestereak,
poliamidak, poliuretanoak, silikonak, polimerizazio bidez fabrikatutako produktuak (binilo
polikloruro, binilo poliazetato, akrilikoak,metakrilikoak, e.a.) zelulosa azetatoaz egindako
gai plastikoak eta beste gai plastikoak.
251.5 Epigrafea.—Kautxu eta latex artifizialen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 3,359658 euro.
Oharra: Epigrafe honetan kautxu eta látex sintetikoen fabrikazioa sartzen da; bataz beste,
kautxu butiloa, polibutadienoa,polibutadieno estirenoa, polibutadieno akrilonitriloa,
poliklorobutadienoa, kautxu sintetizko latexa, polibutadienoestirenozko latexa, eta beste
batzu.
251.6 Epigrafea.—Zuntz artifizial eta sintetikoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 8,708665 euro.
Oharra: Epigrafe honetan zuntz artifizial eta sintetikoen fabrikazioa sartzen da, etenik
gabekoak edo etenduak eta monomero organikoen polimerizazio edo kondentsazio bidez
eginak edo, bestela, polímeroorganiko naturalen kondentsazioaren bidez;hauek, besteak
beste: rayon eta beste zelulosa zuntzak, zuntza krilikoak, nylon eta beste poliamida
zuntzak, poliester zuntzak, pali propilenozko haria, e.a.

251.7 Epigrafea.— . Azido eta anhidriko ftaliko eta maleikoen eta azido isoftaliko eta
tereftalikoen fabrikazioa. 31
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 0,312526 euro.
252 TALDEA. BATIPAT NEKAZARITZARAKO DIREN PRODUKTU KIMIKOEN
FABRIKAZIOA.
252.1 Epigrafea.—Ongarri fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 5,228805 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fosfatodun, nitrogenodun, potasiodun abonoak eta beste
abonoak (organikoak, konposatuak, konplexuak)fabrikatzea sartzen da. Ongarri
lantegiekin batera funtzionatzen duten azido sulfuriko, nitriko eta fosforikoaren lantegiak
ere hemen sartzen dira, baldin berez sailkatu ezin badaitezke.
252.2 Epigrafea.—Zomorro hiltzailen fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 28,427873 euro.
Oharra: Nekazaritzan erabiltzeko zomorro hiltzaile mota guztien fabrikazioa sartzen da
epigrafe honetan; hala nola, produktu organiko eta ez organikoaz egindako intsekto
hiltzaileak, hautseztatzeko eta lainoztatzeko formulazioak (klorodunak,fosfatodunak,
karbamatoak); pikor itxurako forrnulazioak; fumigatzaileak; akaro hiltzalleak; nemato
hiltzaileak; onddohiltzaileak eta hazi desinfektatzaileak; belar hiltzaileak; molusku
hiltzaileak; e.a.; abelazkuntzan erabilitako mota guztietako produktu kimikoak, eta etxean
erabiltzeko intsektu hiltzaile eta beste produktu fitosanitarioak.
253 TALDEA. BATIPAT INDUSTRIARAKO DIREN PRODUKTU KIMIKOEN
FABRIKAZIOA.
253.1 Epigrafea—Gas konprimatuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 3,299556 euro.
Oharra: Epigrafe honetan gas konprimatuen fabrikazioa sartzen da, hala nola, aire
likidoa, anhídrido karbonikoa, solidotutako anhidrido karbonikoa (izotz lehorra), argona,
hidrogenoa, nitrogenoa oxigenoa, disolbatutako azetilenoa, gas arraroak, e.a.
253.2 Epigrafea.—Koloratzaile eta pigmentuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 12,194536 euro.
Oharra: Epigrafe honetan mineraletatik ateratako pigmentu eta koloratzaileen fabrikazioa
sartzen da, baita koloratzaile eta pigmentu organiko eta sintetikoena ere. Hala nola,
albaialdea, prusiako urdina, ultramarreko urdina, litopona, minioa, nogalina, okreak,
titanio bioxidoa, burdin oxido gorriak (naturalak eta Sintetikoak), zink eta beruna oxidoak,
anilinadun koloratzaileak, purpurinak e.a.

253 3 Epigrafea—Pintura, laka eta bernizen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------------.
Kw bakoitzeko: 17,669756 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: uretan eginiko pintura;oreetan eginiko
koloreak; marrazki eta pintura artistikorako koloreak; zelulosa deribatuen egindako
pintura, barniz eta lakak, erretxin natural, artifizial eta sintetikoez egindakoak; kautxuen
deribatuez. asfaltuez edo olioez egindakoak; eta pintura, berniz eta lakekin zerikusia
zuzena daten gaien fabrikazioa ere bai, esaterako, oliozko masilak, lehortzaileak, pintura
garbitzaile eta disolbatzaileak...
253.4 Epigrafea—Imprimategiko tinten fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 17,669756 euro.
Oharra: Epigrafe honetan grafikagintzarako tinta, helio edizio tintak, offset motako tintak
eta inprimategiko beste tinten fabrikazioa sartzen da.
253.5 Epigrafea—Erabilera industrialetarako olio eta koipeen tratamendua.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 10,577813 euro.
Oharra: Epigrafe honetan olio eta koipe desegiketa sartzen da, detergenteak fabrikatzeko
oinarrizko gaiak, koipe azidoak, oleina, lanolina, estearina eta glizerina iritxi ahal izateko;
sartzen da hemen, eraberean, koipe industrialen transformazio kimikoa (sulfonaduak,
estearatoak, koipe alkoholak eta deribatuak eta antzekoen produkzioa).
253. 6 Epigrafea.—Olio esentzial eta gai usaingarrien fabrikazioa, bai natural bai
artifizialena.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 23,205077 euro.
Oharra: Epigrafe honetan esentzia, olio esentzial eta usain garrietarako lehengai
naturalen fabrikazioa sartzen da. Sartzen dira, eraberean, esentzia eta usaingarrien
destilazioa; elikadura industriarako lehengai usaingarrien fabrikazioa eta perfumegintza
eta elikadura industriarako diren usaingarri natural edo sintetikoekin egindako
konposaketen fabrikazioa.
253.7 Epigrafea.—Ehungintza, larrugintza eta kautxugintza kola, gelatina eta beste
produktu auxiliarren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 12,440951 euros.
Oharra: Epigrafe honetan, erretxin naturalekin egindako kolaketa gelatinak,
zelulosazkoak, animalietatik ateratako gaiekin egindakoak, kaseinazkoak, etastomeroetatik
ateratakoak, plastomeroetatikoak, eta antzeko kola eta gelatinen fabrikazioa sartzen da;
baita mastika eta beste itsasgarri eta halminen fabrikazioa ere; larruontzaile natural eta
sintetikoak eta larruongintzan erabilitako beste produktu kimikoak; ikatzezko beltz, keazko
beltz eta azetilenozko beltza; itxasbedar eta bestegai bejetal eta animalen estraktuak; larru
eta ohialentzako lubrifikatzaileak, eta abar.

253.8 Epigrafea—Lehengarrien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 14,436310 euro.
Oharra: Epigrafe honetan mota guztietako lehergarri eta bolboren fabrikazioa sartzen da,
hala nola, binitrotolueno, dinamitak, nitrozelulosa, nitroglicerina, trilita, tretalita,
almartxak, detonatzaileak, metxa eta kordoi denonatzaileak, eta bolbora mota guztiak.
Gudako munizioen fabrikazioa ere epigrafe honetan sartzen da.
253.9 Epigrafea—Industrian erabiltzeko diren b.i.s.g.ko produktu kimikoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 11,575493 euro.
Oharra: Epigrafe honetan industrian erabiltzeko diren beste produktu kimikoen
fabrikazioa sartzen da, hala nola, ikatz aktiboa eta artifizialak, lur aktibatuak eta beste
mineral aktibatuak (bentonita, kolorante lurrak, e.a.); metalak, olio eta ura tratatzeko
produktu kimikoak, eta mekanikan erabiltze koproduktuak (lubrifikante bejetalak eta
nahastuak, transmisio hidraulikoetarako likidoak, antizoztzaileak, karburatzaile eta
lubrifikatzaileentzako gehigarriak, desugertzaile eta zikinateratzaileak, ur araztaileak,
e.a.; geztera kimikoak; erretxingai naturalak eta deribatuak, eta abar.
254 TALDEA. BOTIKA GAIEN FABRIKAZIOA.
254.1 Epigrafea.—Oinarrizko botika gaien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 14,808938 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondoko fabrikazioak sartzen dira: (alkaloidearena,
antibiotikoak, deribatu salizilikoak, pirazoleak, barbiturikoak, sulfamidak, bitaminak,
ormonak, medikuntzarako estrakto bejetalak, opoterapian erabiltzeko animalien
glandulekin egindako produktuak, sero eta txertoak eta beste oinarrizko botika gaiak.
254.2 Epigrafea.—Espezialitate eta beste botika produktuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 9,706345 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondoko fabrikazioak- sartzen dira: giza medikuntzan
erabiltzeko botika espezialitateak, albaitaritzan erabiltzekoak eta pentsu zuzentzaileen
fabrikazioa; baita beste botika produktuak ere (mantarrak, esterilizatutako gasa, catgut
esparadrapoa, analisi erreaktiboak, e.a.).
255 TALDEA. BATIPAT KONTSUMOAREN AZKEN URRATSERAKO DIREN
PRODUKTU KIMIKOEN FABRIKAZIOA.
255.1 Epigrafea.— Xaboi arrunt, detergente eta lixiben fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------------.
Kw bakoitzeko: 13,438631 euro.
Oharra: Epigrafe honetan xaboi arrunta eta komertziala, detergenteak eta lixibak
fabtikatzea sartzen da.

2552 Epigrafea.—Apainmahaiko xaboi eta perfumegintza eta kosmetikako beste
produktuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 26,125996 euro.
Oharra: Epigrafe honetan gorputza gaien fabrikazioa sartzen da (apain mahaiko xaboiak,
bizarra egiteko eta bainatzeko xaboiak. bainu gatzak, desodoranteak, e.a.); sartzen dira,
eraberean, epigrafe honetan, kolonia urak, lazio eta perfumeak; larruazala zaintzeko
produktu edergarriak; aho hijienerako produktuak; ilea zaintzeko produktuak eta
perfumegintza eta kosmetikako beste produktu.
255 3 Epigrafea.—Parafina eta argizariaren deribatuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------------.
Kw bakoitzeko: 19,100165 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: argizariak prestatzea; oinetakoak
garbitzeko eta zaintzeko produktuak fabrikatzea; argizari eta paralinetatik ateratako
produktuak, etxea zaindu eta iraunaraztekoak (haltzari eta zolarentzako enkaustikoak,
metalentzako zirak, e.a.); argizari eta parafinetatik ateratako produktuak, ibilgailuak
zaindu eta iraunaraztekoak; argizari kandela, ezko kandela eta antzeko produktuen
fabrikazioa eta argizari eta parafinetatik ateratako beste produktuen fabrikazioa.
255.4 Epigrafea.—Argazkigintzako material sentikorren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 25,380741 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: argazkigintzan eta zinemagintzan
erabiltzeko pelikula, plaka eta paperena; planoak kopiatzeko paperena (heliografikoak,
azografikoak, e.a.); argazki laboratoriotarako gai kimikoen (enfokatzaileak,
errebelatzaileak, finkatzaileak, diluitzaileak) eta beste argazkigintzako material
sentikorren fabrikazioa.
255.5 Epigrafea.—Pirotekniako produktuak irazkarri eta poxpoluen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------------.
Kw bakoitzeko: 31,787530 euro.
Oharra: Epigrafe honetan piroteknia gaien fabrikazioa sartzen da, besteak beste, zuziak,
fosforozko gaiak, seinale eta salbamendukoak, zuziriak, trakak, trumoiak eta su
artifizialak, eta pospolu eta irazkarrien fabrikazioa ere bai.
255.9 Epigrafea.—Batipat kontsumoaren azken urratserako diren beste produktu kimikoen
fabrikazioa. b.i.s.g.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 31,787530 euro.
Oharra: Epigrafe honetan, batipat kontsumoaren azken urratserako diren beste produktu
kimikoen fabrikazioa sartzen da, hala nola ofizina eta idaztegiko produktu kimikoak
(tintak, klixeak, ikatz paperak, e.a.); garbiketa produktuak (kristal garbitzaile,
metalgarbitzaile, zikinkentzaile, giro garbitzaileak, e.a.) eta beste batzuk.

3.SAILA. METAL TRANSFORMAGINTZA. PREZISIO MEKANIKA

31 MULTZOA. PRODUKTU METALIKOEN FABRIKAZIOA (MAKINAK ETA
GARRARIORAKO GAIAK EZIK).

311 TALDEA. FUNDIZIOAK.
331.1 Epigrafea.—Burdinezko eta altzairuzko piezen urtuketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------------.
Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra: Epigrafe honetan, edozein prozeduraren bidez eginiko burdin edo altzairuzko
pieza urtuen fabrikazioa sartzen da.
311.2 Epigrafea.—Burdina ez diren metal eta aleazioen urtuketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------------.
Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra: Epigrafe honetan, burdina ez beste metal eta beroien aleazioen urtuketa sartzen
da, hala nola, kobre fundizioaren produktuak eta kobrearen aleazioa eta beste aleazio
batzuenak, aleazio arinak eta ultrarinak barne; baita, ez diren metalez eta presiozko
fundizioaren bidez eginiko produktuak ere eta beroien aleazioena ere bai.
312 TALDEA. FORJATZE, ESTANPAKETA,
EBAKETA ETA BOZELKETA.

ENBUTIZIOA,

TROKELATZEA,

Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 2,181674 euro.
Oharra: Epigrafe honetan burdina, burdina ez diren beste metal eta aleazioen forjatze,
estanpaketa, ebaketa, trokelatze,bozelketa eta enbutizioa sartzen dira.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
312.1 Epigrafea.—Forjatutako piezak.
312.2 Epigrafea.—Estanpatu edo trokelatutak piezak.
312.3 Epigrafea— Enbutitu, ebaki edo bozeldutako piezak.

313 TALDEA. METAL TRATAMENDU ETA ESTALDURA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------.
Kw bakoitzeko: 1,556621 euro.
Oharra: Epigrafe honetan hau sartzen da: metal estaldura. metalen tratamendu termikoa
eta metalen apainketa eta apainketa babestzailea, hala nola, elektrolisiaren bidezko
estaldura. oxidazio anodikoa, fosfatazioa, likidoan murgilduz egindako estaltadura,
pintura metalikoez, esmaltatzea, lakatzea, Ieuntzea, e.a.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
313.1 Epigrafea.—Metal tratamendua (tenplea, iraoketa...)
313.2 Epigrafea.—Metalezko estaldura.
313.3 Epigrafea.—B.i.s.g.ko metalak babesteko tratamenduak..
314 TALDEA. EGITURETARAKO PRODUKTU METALIKOEN FABRIKAZLOA.
314.1 Epigrafea.—Metal arozkintza..
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 3,858498 euro.
Oharra: Epigrafe honetan metal arozkintzako artikuluen fabrikazioa sartzen da, hala nola:
ateak, lehioak, ate eta lehioetarako markoak, txasisak, aterpeak, burdinsareak,
burdinesiak, barandak, ormak, tabikeak, panelak, erlaitzak, sapai lehioak, berogailu,
haizegailu, aire girotzaile, isurbide, eta antzekoen elementuak, e.a.; baita horiekin batera
dauden instalazioak ere, baldin eta berez sailkatu ezin badira.
314.2 Epigrafea.—Metalezko egituren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 3,858498 euro.
Oharra: Epigrafe honetan metalezko egituren fabrikazioa sartzen da, hala nola, etxe
armazoiak, aurrez prefabrikatutako hangareak, zubietako elementuak, zaldainak, pilareak,
metalezko egitura elementuak, trenbideetarako elementu mugiezinak, ontzientzako
lehorrera lekuak, kai mugiezinak, esklusak, e.a.; baita horiekin batera dauden instalazioak
ere, baldin eta berez sailkatu ezin badira.
315 TALDEA. DEPOSITU HANDIEN FABRIKAZIOA ETA PIEZA HANDIETAKO
GALDARAGINTZA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 3,858498 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: likido edo gasak gordetzeko
depositu handiak; tamaina handiko hodiak; galdararen sekzioak, lurrun galdarak (tutu
anitzekoak, erditutakoak, eta besteak), tximiniak, metalezko gaioak, baita horiekin batera
dauden instalazioak ere, baldin eta berez sailkatu ezin balira.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
315.1 Epigrafea.—Galdura handiak.
315.2 Epigrafea.—Metalezko depositu handien fabrikazioa eta pieza handietako
galdaragintza.

316 TALDEA. ERREMINTA ETA METALEZKO
FABRIKAZIOA, MATERIALE ELEKTRIKOA EZIK.

PRODUKTU

BUKATUEN

316.1 Epigrafea.—Eskuzko erreminten fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: nekazaritza, baratza zaintza eta
baso lanetarako eskuzko erreminten fabrikazioa (palak, igitaiak. segak, aitzurrak, zerrak,
e.a.); etxean eta industrian erabiltzeko erremintak (mailuak, kurrikak, giltza ingelesak,
e.a.); zura eta metalak lantzeko erremintak (zerrak, zerra orriak, karraskak, trintxak,
terrailak, mailuak, beranak, e.a.); industrirako labanak; errementerietarako materialea
(ingudeak, forjak, e.a.); eraikuntza, meagintza, xaflagintza, eta antzeko lanetarako
erremintak.

316.2 Epigrafea.—Burdindegi eta sarrailgintzarako gaien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: industrirako ez den labaneria;
bizarra egiteko eta ilea mozteko orriak, labanak eta makina ez elektrikoen fabrikazioa;
sarrailgintzako gaiak: iturgintzako gaiak (balbula eta kanilak ezik); latorrigintza eta
lanparagintzako gaiak (ontziak ezik); tximinigintza eta errementaritzako gaiak (mota
guztietako burdineria) eta burdindegintzako beste gaiak.
316.3 Epigrafea.—Torlojogintza eta alanbretik eratorritako beste artikuluren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: torlojuak, bernoak, azkoinak,
zirindolak, errematxeak, sarrailak, e.a.; baita malguki, erresorte, balezta eta kateen
fabrikazioa ere; alanbrea erositako borobiletatik fabrikatzea, arkuzko soldadurako
elektrodoak, iltzeak, metalezko ehun eta sareak, arantzadun alanbrea, kableak (kable eta
hari elektrikoak ezik), jostorratzak, burukorratzak eta alanbretatik ateratako beste
gaimetaliko.
316.4 Epigrafea.—Etxerako tresnen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: mahai tresnen fabrikazioa (metal
preziatuzko eta horiekin txapatutako metal arruntezkoak ezik); metalezko sukalde
tresneria, tina, arraska, bainuontzia, eta antzekoak, eta energiarik hartu behar duten mota
guztietako etxeko tresnak (kafeterak, ehogailuak, hozkailuak, plantxak. e.a.).
316.5 Epigrafea.—Elektrikoak ez diren sukalde ur berogailu eta etxeko berogailuen
fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: elktrikoak ez diren sukalde, ur
berogailu, txinarrontzi eta mota guztietako etxe berogailuak.

316.6 Epigrafea.—Metalezko haltzarien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: metalezko oheak, jergoiak,
malgukizko koltxoiak eta etxeko beste haltzariak; bulegoko haltzariak; diru kutxak; jatetxe,
denda eta ileapaindegietarako akzesorioak (metalezko aulkiak, salmahaiak, erakusgailuak,
e.a); telefono kabinak eta pieza eta akzesorioak.
316 7 Epigrafea.—Metalezko pote eta ontzien fabrikazioa.
Kuota
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: edukinontzi, altzairuzko txapaz
eginiko ontziak, lata orrizkoak, aluminiozkoak, likido eta gasak presioan edukitzeko ontzi
bereziak eta metalezko beste ontzi batzuk.
316.8 Epigrafea.—Arma arin eta munizioen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: arma arinak, ehizerako armak,
kirol guztietakoak, neumobalistika,labanak eta antzekoak, e.a.; baita horiek behar dituzten
proiektil, munizio, ekipo, pieza eta
akzesorioak ere.
Gerrako armak ez dira hemen sartzen.
316.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko metalezko beste produktu bukatuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 3,173344 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: balbulak eta kanilak; alde
elektrikoa bigarren mailan duten argigintzako aparatu metalikoak, seinalizatzeko eta
iragartzekoak (lanparak, linternak, iragarkiak, seinalizatzeko, plakak, e.a.); moldiztegi
hizkiak eta orain arte sailkatu ez diren metalezko gaiak (metalezko apaingarriak,
grapagailu mugiterrazak, ezkilatxoak,e.a.).
319 TALDEA. MEKANLKA LANTEGI INDEPENDIENTEAK.
319.1 Epigrafea.—Mekanika orokorra.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 2,800716 euro.
Oharra: Epigrafe honetan makina erreminten bidez eginiko metal transformaziorako
zenbait prozeduren erabilpena sartzen da, enkarguz egiten direnean edo, bestela, makinak
eta mekanika materialea egiten duten lantegi batek emandako planoen arabera eginak.
319.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko mekanika lantegiak. 32
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 4,603753 euro.
Oharra: Epigrafe honetan nekazaritzako materialeen konpongintza espezializatua sartzen
da, baita soldadura lantegi, errementegi eta forjategiak ere, eta, era berean, aurreko
taldeetan sartu ez diren lantegi ez espezializatu idenpendiente guztiak.

32 MULTZOA. MAKINA ETA TRESNA MEKANIKOEN FABRIKAZIOA.

321 TALDEA. NEKAZARITZAKO MAKINA ETA TRAKTOREEN FABRIKAZIOA.
321.1 Epigrafea.—Nekararitzako makinagintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------.
Kw bakoitzeko: 3,359658 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: lurra maneiatzeko, ereiteko,
ongarritzeko eta uzta biltzeko makinen fabrikazioa; zomorro izurriteen tratamendurako
makina; uztak metatu eta gordetzekoak; baso lanelarako makinak eta tresneria;
loragintzakoak; jezteko makina eta aparatuak; tolaretako makina; abelkuntzarako makinak
eta akzesorio bereziak; hegaztizaintza, erletzaintza, arrantzaintza, untxizaintza, eta
antzerakoentzakoak, bai eta makina horientzako tresneria, piezak eta akzesorioen
fabrikazioa ere.
321.2 Epigrafea.—Nekazaritzako traktoregintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 3,359658 euro.
Oharra: Epigrafe honetan motokultore, nekazaritzako gurpildun traktore eta beldardun
traktoreen fabrikazioa sartzen da.
322. TALDEA. METALAK, ZURA ETA TORTOXA LANTZEKO MAKINEN
FABRIKAZIOA, MAKINENTZAKO EKIPO, TRESNA ETA ORDEZKO PIEZAK.
322.1 Epigrafea.—Metalak lantzeko makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan metalak bai hotzean bai berotan lantzeko makinen fabrikazioa
sartzen da, hala ijezketa, estrusio eta hari teinkaketako makinak; elektrikoak ez diren
soldadura aparatuak txirbilak harrotuz lan egiten duen makina-erreminta, deformaketa
makinak eta antzekoak, beste horrenbeste egingo da makinaria horretarako behar diren
pieza eta akzesorioekin.
322.2 Epigrafea.—Zura eta tortoxa lantzeko makinak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan zerrategietarako makinen fabrikazioa sartzen da (azala
kentzeko makinak, adabegia kentzekoak, desbiribilketzaileak, zerrak), zurlan orokorretako
makinak (leuntzaileak, profilatzaileak, tupiak, borobiltzaileak, lixatzaileak, prentsak);
xaflatu eta kontraxa flatzekoak; zuntzak, txirbilak eta zerrautsa aglomeratzekoak;
gogortzeko eta inpregnatzeko; altzagintzarako makinak. upelgintzarako; enbalaje eta beste
zurezko gaiei akabera emateko (zurezko oinetako eta orkoiak, otargintza eta antzekoak;
parketa, e.a.), eta tortoxgintza, zumegintza eta antzekoentzako, eta makineria horrentzako
ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa.

322.3 Epigrafea.—Makina erremientetarako tresna epigrafea eta akzesorioen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan makina erremientarako mota guztietako tresna, ekipo, pieza eta
akzesorioen fabrikazioa sartzen da halanola, barautsak, mandrilak, fresak, zulatzeko
makinak txantiloiak e.a.
323 TALDEA. EHUNGINTZA, LARRUGINTZA, ZAPATAGINTZA ETA
JANTZIGINTZARAKO MAKINAK.
323.1 Epigrafea.—Ehungintza makinak eta berorientzako akzesorioen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra. Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: ehunzuntzak egiteko makinen
fabrikazioa; hariak egitekoak; ehunak egitekoak; puntuzko gaiak egiteko, zuritu, tintatu,
estanpatu eta ehunei akabera emateko makinak eta ehungintzako beste makina guztiak eta
horientzako ekipo, akzesorioak eta piezak ere bai.
323.2 Epigrafea—Larrugintza eta zapategintzarako makinak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------Kw bakoitzeko: 4,729965 euros.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: larru eta larru iletsuak prestatu,
ondu eta lantzeko makinen fabrikazioa (haragia kentzekoak, mazo eta zilindrozko oihal
errotak arraskagailuak, ebakitzaileak, satinatu eta pinttorratzeko makinak); oinetakoak eta
larrua edo larruen antzeko materialezko gaiak, eta makina horientzako ekipo, pieza eta
akzesorioen fabrikazioa ere bai.
323.3 Epigrafea.—Josteko makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan etxe eta industriarako diren josteko eta bordatzeko makinen
fabrikazioa sartzen da, baita horientzako ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
324 TALDEA. ELIKAGAI, KIMIKA,
PLASTIKO
ETA KAUTXUAREN
INDUSTRIETARAKO MAKINAK ETA APARATUEN FABRIKAZIOA.
324.1 Epigrafea—Elikagai edari eta tabako industrietarako makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondoko industrietarako makina eta aparatuen fabrikazioa
sartzen da: haragi industriak, esnekiarenak, kontserbagintza, olio eta koipeenak,
ehogintza, okindegiak, azukrearena, kakao eta txokolatearena, alkohol destilazioa,
ardoarena, garagardoarena, edarien fabrikazioa eta ontziratzea, tabakoarena, e.a.; baita
makina horientzako ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.

324.2 Epigrafea.—Industria kimikarako makinen fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan industria kimikoa eta petrolio errefinategietarako makina eta
aparatuen fabrikazioa sartzen da (sailkatzeko makinak, bereizgailuak, nahasgailuak,
erreaktoreak, e.a.), baita makina horientzako ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
324.3 Epigrafea.—Kautxu eta materia plastikoa transformatzeko makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra Epigrafe honetan, plastikoa eta kautxua transformatzeko makina eta aparatuen
fabrikazioa iharduera nagusi edo bakartzat duten enpresak sartzen dira (plastikokoak:
estrusiozko makinak, injekziozkoak, moldeokoak, e.a.; kautxukoak: lantzekoak,
errekautxutatzekoak, eta antzekoak); baita makina horientzako ekipo pieza eta akzesorioen
fabrikazioa ere.
325
TALDEA.
MEATZARITZA,ETXEGINTZA
ETA
OBRA
PUBLIKO,
BURDINGINTZA ETA FUNDIZIOKO MAKINA ETA EKIPOEN FABRIKAZIOA
BAITA JASOTZEKO ETA MANIPULATZEKO MAKINENA ERE.
325.1 Epigrafea.— Meatzaritza eta etxegintza eta obra publikoetarako makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: meatze eta harrobietako makina
eta ekipoen fabrikazioa (zundeatzeko, materialea erauzi eta ateratzeko makina;
petrolioaren prospekzio eta erauzketarakoa; meak garbitu eta prestatzekoak; segurtasun
eta salbamenduzko ekipoak; e.a.) eta etxegintza eta obra publikoetarako makina eta
ekipoena (hondeatzeko makinak, alper edo sumilak, trinkotzeko makinak, errepideak egin
eta zaintzekoak, hormigonontziak, zelaitzeko makinak, e.a.), baita makina horientzako
ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa.
325.2 Epigrafea.—Metalikoak ez diren mioneral produktuen industrietarako makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: beira. zeramika, harri naturala,
zementua, karea, igeltso eta metalikoak ez diren mineral produktuen industrietarako
makina eta ekipoen fabrikazioa (puskatzeko makinak; eralkitzekoak, ikuzteko, birrintzeko,
nahasteko, ehotzeko, eta antzeko makinak), baita makina horientzako ekipo, pieza eta
akzesorioen fabrikazioa ere.
325.3 Epigrafea.—Burdingintza eta fundiziorako makina eta ekipoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan burdingintza eta fundiziorako makina eta ekipoen fabrikazioa
sartzen da, hala nola, bihurgailuak, isurketa galdarak, lingotontziak, isurketa makinak,
ijezteko makinak eta fundizioko makinak; eta tresnak, baita makina horientzako ekipo,
pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.

325.4 Epigrafea.—Jasotzeko eta manipulatzeko makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: eraikin, meatze, geltoki, dendak,
portu, aireportu, eta antzeko Iekuen barruan dauden pertsona eta materialeak jaso, altxa
eta lekuz aldatu ahal izateko makinak fabrikatzea, hala nola, igogailu, jasogailu eta
eskilera mekanikoak; bagoneta eta traktore industrialak: garabi gurpildunak, zubi garabi
eta karril bakarreko garabiak; garraiagailu mekanikoa zintazkoak, arraboldunak,
katezkoak, e.a.); metatze makinak, bagoi iraulitzaileak, e.a.; baita makina horientzako
ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere. Teleferiko, funikular eta kablezko beste
edozein arrastre eta atoitze ekiporen fabrikazioa, bai eta gindel, dibidieta, krika
hidraulikoa eta neumatikoen fabrikazioa ere.
326 TALDEA. TRANSMISIO ORGANUEN FABRIKAZIOA.
326.1 Epigrafea.—Engranaje transmisio kate eta trasmisioko beste organuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: abiadura aldatzeko aparatu eta
abiadura erregulagarrizko eragingailuena, abiadura kaxa, abiadura erregulagarrizko
akoplamendu hidraulikoak, abiadura erreduktore eta biderkatzaileak; enbrageak,
engranajeak eta engranaje trenak; katea eta gurpil katalinaren bidezko trasmisioak
(bizikletako kateak barne) giltzadura junturak, hidrauliko malgu eta orokor motakoak
barne, trasmisioko akzesorioak, hala nola, transmisio ardatzak, bolanteak, poleak, e.a.,
baita makina horientzako ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
326.2 Epigrafea.—Errodamendu fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan errodamentu eta kojinete launak, boladunak arraboldunak,
orraztunak, e.a. fabrikatzea sartzen da, baita horientzako pieza eta akzesorioen
fabrikazioa ere.
329 TALDEA. BESTE MAKINA ETA EKIPO MEKANIKOEN FABRIKAZIOA.
329.1 Epigrafea.—Papergintza , kartoigintza ea grafikagintzarako makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: paper orea, papera eta kartoia
egiteko makinen fabrikazioa (puskatzaileak, zuntzapurtzaileak, lodigailuak, ore
ehogailuak, kartoia fabrikatzeko Foundrinier motako makinak eta zilindro motako
makinak, aurre bobinagailuak eta papera zuritu, inpregnatu, satinatu, marraztu eta
kixkurtzeko makinak); paperezko gaiak egiteko makinak (zorroak, sobreak, paper eta
kartoi ondulatua, kartoizko kaxak eta beste ontziak egiteko makinak, paperezko gaiak;
moldeatzekoak, papera ebaki eta zulatzekoak, e.a.) eta moldiztegiko eta enkuadernatzeko
makinak eta ekipoa (linotipia, estereotipia, minervak, prentsa birakariak, offset litografi
makinak, tolestatzaileak, gomaztatzaileak, grapatzaileak, liburuprentsak, josteko makinak,
e.a.), baita horientzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.

329.2 Epigrafea—Urik gabe ikuzteko eta garbitzeko makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: 6,220475 euro.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euros.
Oharra. Epigrafe honetan makina hauen fabrikazioa sartzen da: tintategiko makinak,
plantxatzekoak, urik gabe ikuzi, lehortu eta garbitzekoak eta makina horientzako pieza eta
akzesorioen fabrikazioa ere.
329.3 Epigrafea.—Motore eta turbinen fabrikazioa (garraiorako direnak ezik).
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan makina hauen fabrikazioa sartzen da: motore eta turbina
hidraulikoena; lurrun makinak; lurrun eta gasturbinak; Diesel eta erdidiesel motoreak;
haize edo gas konprimatuzko motoreak, e.a.; baita makina horientzako pieza eta
akzesorioen fabrikazioa ere.
329.4 Epigrafea.—Fluido edo isurkinak maneiatzeko makinen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: transmisio hidrauliko eta
neumatikoak (zirkuito oleo hidraulikoentzako metagailuak, presio biderkatzaileak, presio
eta isurkin jarioa mugatu edo gutxitzeko makinak, likidoak gora bidaltzeko, e.a); aire
konprimagailuak, gasentzako makina bereziak; likido ponpaketa baziokoak; erreminta
neumatikoak, eta makina horientzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
329.9 Epigrafea.—B i.s.g.ko makina eta ekipo mekaniko batzuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 4,729965 euro.
Oharra: Epigrafe honetan beste Epigrafeetan aipatu ez diren fabrikazio hauek sartzen
dira: aparatu eolikoen fabrikazioa; etxerako ez diren hozkailuena; airea girotu, hoztu edo
haizeztatzeko makinak; pisagailuak (balantza doiak ezik); zentrifugagailuak eta iragazteko
ekipo industriala (elikagai eta edarien industrietarakoak ezik); elektrizitaterik gabeko labe
industrialak; materialea atondu eta enbalatzeko makinak (elikagai eta edarien
industrietarakoak ezik); likido eta hautsak haustatzeko ekipoak; saltzeko eta banatzeko
aparatu automatikoak; txanponjaleak; automobil tailerretako garbitu eta koipeztatzeko
makinak; suteen kontrako aparatuak; gerrako armen fabrikazioa; erlojugintzako makinak,
ostalaritzako zerbitzuak emateko makinak; baita makina horientzako pieza eta akzesorioen
fabrikazioa ere.
32 MULTZOARENTZAKO OHAR AMANKOMUNA:
Multzo honetan matrikulatutako sujeto pasiboek, fabrikatzen dituzten makina eta tresna
mekanikoak instalatu ahal izango dituzte inolako kuota gehigarririk ordaindu gabe, beti
ere instalakuntza hori fabrikatzaileak berak burutu behar baldin badu.

33 MULTZOA BULEGOKO MAKINA ETA ORDENAGAILUEN FABRIKAZIOA. (HORIEK
INSTALATZEA BARNE).

330 TALDEA BULEGOKO MAKINA ETA ORDENAGAILUEN FABRIKAZIOA
(HORIEK INSTALATZEA BARNE).
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------.
Kw bakoitzeko: 5,288907 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: idazmakina, estenotipia makinak eta
antzekoen fabrikazioa; kalkulagailuak, sumagailuak, kontaketa makinak, erregistratzeko
kutxak eta antzekoak; kopiagailuak eta dokumentu berregitekoak (fotokopiagailuak ezik);
fitxak zulatu, egiaztatu eta sailkatzekoak; datu prozesadore elektronikoak, baita
instalazioa eta makina horientzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
330.1 Epigrafea.—Bulegoko makinak eta ordenagailuak.
330.2 Epigrafea.—Bulegoko makinak eta ordenagailuak instalatzea.

34 MULTZOA. MAKINA ETA MATERIALE ELEKTRIKOAREN FABRIKAZIOA.

341 TALDEA. HARI ETA KABLE ELEKTRIKOEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 5,913959 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: hari eta kable elektrikoen
fabrikazioa (materiale isolatzailezko zorrodun eroaleak, eroale esmaltatuak, blindatuta
edo babes bere zikikoak, itsaso eta lur azpiko kableak, bohinatzeko hariak, elektronika eta
frekuentzia handiarentzako kable bereziak. e.a.) eta telefono eta telegrafo hari eta kableen
fabrikazioa (ardatzkideaketa beste batzuk).
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
341.1 Epigrafea.—Komunikazioko hari eta kable isolatuak.
341.2 Epigrafea.—Elektrizitatea eroateko hari eta kable isolatuak.
341.3 Epigrafea.—Bobinetako hari eta kable isolatuak.
341.4 Epigrafea.—Argi mutiletarako hari eta kable isolatuak.
341.5 Epigrafea.—Eraikuntza instalazioetarako kordoin malguaketa hari isolatuak.
341.9 Epigrafea.—Beste zenbait hari eta kable isolatu.

342 TALDEA. ERABILTZEKO ETA EKIPATZEKO MATERIALE ELEKTKIKOAREN
FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------------.
Kw bakoitzeko: 5,913959 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: mikromotore, motore orokor,
fase bakarreko motore eta beste motore elektrikoen fabrikazioa; generadoreak,
bihurgailuak, elektrindarra sortzeko makinak; transformagailuak, korronte artezteko
makinak, iman iraunkorrak eta aparatu elektromagnetikoak; kondensadoreak
konmutadoreak, babesteko aparatuak trakziozko ibilgailu eta garraiorako ekipo
elektrikoak;makinetako banatze,agintze,seinalatze eta babeste koadroak, komunikabideak
eta instalazioak orokorrean (elektronikoak ezik); dinamoak, magnetoak, bujiak, martxan
jartzeko bobinak; ibilgailuentzako aparatu elektrikoak; industriarako labe elektrikoa; eta
ibilgailu elektrikoa; erreminta elektrikoak, soldatzeko makina elektrikoak; galvano
plastiako materialea, e.a.; baita materiale horrentzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa
ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sallkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
342.1 Epigrafea.—Elektraindarra sortzeko eta transformatzeko makinak eta aparatuak.
342.2 Epigrafea.—Erabiltzeko eta ekipatzeko den beste materiale elektriko guztia.
343 TALDEA. PILEN ETA AKUMULAGAILUEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 5,913959 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: mota guztietako pila eta;
baterien fabrikazioa, bai lehorrak bai hezeak, eta berunezko metagailuak, alkalinoak.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
343.1 Epigrafea.—Pila elektrikoak.
343.2 Epigrafea.—Akumulagailu elektrikoak.
343.3 Epigrafea.—Pila eta akumulagailuen akzesorio parteak eta pieza solteak.
344 TALDEA. KONTATZEKO, NEURTZEKO,
EGIAZTATZEKO APARATUEN FABRIKAZIOA.

KONTROLATZEKO

ETA

Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
KW bakoitzeko: 5,913959 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: elektrindar kontagailu, neurri
transformagailuak eta neurtzeko beste tresna eta aparatuen fabrikazioa (presioa,
tenperatura, nibela, e.a. neurtzekoak), eta kontrolatzeko, egiaztatzeko, erregulatzeko eta
analizatzekoak ere bai.

345 TALDEA. ELEKTRODOMESTIKOEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 5,913959 euro.
Oharra: Epigrafe honetan etxerako aparatuen fabrikazioa sartzen da, hala nola, sukaldea,
labeak, irabiagailuak ehogailuak, parrila, kafea egitekoak, zumuak egitekoak, latontziak
irekitzekoak, eta sukaldeko beste aparatu auxiliar guztiak; aspiradorak, erraztagailuak eta
argizaritzekoak; hozkailuak. plantxak, bizarra egiteko aparatuak, lehorgailuak,
haizemaleak; hondakin birrintzaileak; ikuzgailu eta ontzigarbigailuak; ur berogailuak eta
berogailu elektrikoak burusi elektrikoak,e.a.; baita materiale horrentzako pieza eta
akzesorioen fabrikazioa ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
345.1 Epigrafea.—Sukalde, labe, plaka eta janariak maneiatzeko beste aparatu elektriko
batzuk.
345 2 Epigrafea.—Etxerako hozkailu eta izozkailuak.
345 3 Epigrafea—Etxerako ontzigarbigailu eta arropa ikuzkailu eta lehorgailuak.
345.4 Epigrafea.—Ur berogailu elektrikoak eta gelak berotzeko aparatu elektrikoak.
345.5 Epigrafea.—Etxerako haizemale eta girotzaileak.
345.6 Epigrafea.—Elektrikoak diren sukaldeko aparatu laguntzaileak.
345.7 Epigrafea.—Etxea zaindu eta iraunarazteko aparatu elektrikoak.
345.8 Epigrafea.—Beste elektrodomestiko batzuk.
345.9 Epigrafea.—Elektrodomestikoen akzesorio, atal eta pieza solteak.
346 TALDEA. LANPARA ETA ARGI EGITEKO MATERIALEAREN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 5,913959 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: goritasunezko bonbila, tutu,
projektore, faro eta lanparen fabrikazioa, fluoreszentziazkoak, arko, neon gas, merkurioa
eta sodioren lurrun, flasha, argi ultramore eta infragorriazkoak, erabilera elektrikoko
elektrodo eta ikatz eta grafitozko beste gaien fabrikazioa, eta, orokorrean, argi egiteko
materialea eta akzesorioen fabrikazioa (kable eta hari elektrikoak eroateko tutu
isolatzaileak, isolagailuak eta isolatze materialea zeramika, beira eta plastikoak
ezik urkatxoak, konexioko aparatuak, entxufeak. e.a.).
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
346.1 Epigrafea.—Lanpara elektrikoak.
346.2 Epigrafea—Deskarga intensitate handiko kale argiak.
346.3 Epigrafea.—Erabilera elektrikorako ikatz eta grafitozko gaiak.
346.4 Epigrafea.—Argi egiteko beste materialeak.
346.5 Epigrafea—Lanpara eta argi egiteko materialearen akzesorio atal eta pieza solteak

35 MULTZOA. MATERIALE ELEKTRONIKOAK FABRIKAZIOA (ORDENAGAILUAK
EZIK).

351 TALDEA. TELEKOMUNIKABIDEKO
FABRIKAZIOA.

APARATUAK

ETA

EKIPOAREN

351.1 Epigrafea—Telefono eta telegrafoetako aparatu eta materialearen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: telefono eta telegrafo zentralak,
transmititzeko eta hartzeko aparatuak eta telefono eta telegrafo terminalak (telexa barne),
teleinprimagailuak, tipografi hargailuak, irudi transmitigailu telegrafikoa eta beste
materiale auxiliarra, piezak eta telefono eta telegrafo akzesorioak.
351.2 Epigrafea.—Telebista irratihedapen eta komunikatze irratien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: irrati komunikatze ekipo eta
aparailuak, irrati gia, irrati bila eta irrati zundeaketa aparatuak, irrati eta telebista
trasmititu eta hartzeko aparatuak eta haririk gabeko komunikazioetarako beste aparatu
batzuk, baita materiale horrentzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
352 TALDEA. ELEKTROMEDIKUNTZA ETA ERABILERA PROFESIONAL ETA
ZIENTIFIKOETARAKO APARATUEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: diagnosiak egiteko ekipo elektriko
eta elektronikoaren fabrikazioa, gaisotasunak tratatzeko aparatu eta ekipoak, bizi
funtzioak ordezkatzekoak, e.a; erabilera profesional eta zientifikoko aparatu eta tresna
elektriko eta elektronikoa, baita materiale horrentzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa
ere.
353 TALDEA. SEINALEZTATU, KONTROLATU ETA PROGRAMATZEKO EKIPO
ETA APARATU ELEKTRONIKOEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: seinaleztatu, kokatu eta
programatze aparatu eta ekipo elektronikoa, nabegazioan, trenbide, errepide, aireportu
eta airebideetan erabiltzekoak; industri instalazioak automatikoki agindu eta gobernatzeko
ekipo elektronikoak, e.a.; baita materiale horrentzako pieza eta akzesorioen fabrikazioa
ere.

354 TALDEA. OSAGAI
FABRIKAZIOA.

ELEKTRONIKO

ETA

ZIRKUITO

INTEGRATUEN

Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira (aparatu eta ekipoen eraikuntzatik
aparte); balbula elektronikoen fabrikazioa (igorleak, oszilagailuak, e.a.), katodo izpiezko
tutua, izpiezkoa eta beste tutu elektronikoen fabrikazioa, erdieroaleak, zirkuito integratu
eta beste osagai elektronikoak eta mota guztietako ekipo eta aparatuentzako osagailu
elektronikoak ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
354.1 Epigrafea.—Balbulak, tutu elektronikoak eta X izpiezko tutuak.
354.2 Epigrafea—Beste osagailu elektroniko aktibo.
354.3 Epigrafea.—Osagailu elektroniko pasiboak.
354.4 Epigrafea.—Osagailu elektroniko eta zirkuitu integratuen atalak eta pieza solteak.
Argi egiteko beste materialea.
355 TALDEA. SOINU ETA IRUDIAK HARTZEKO, ERREGISTRATZEKO ETA
ERREPRODUZITZEKO APARATUAK. DISKO ETA ZINTA MAGNETIKOEN
GRABAZIOA.
355.1 Epigrafea—Irrati eta telebistako hargailuak eta soinua eta irudia erregistratu eta
erreproduzitzeko aparatuak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Epigrafe honetan fabrikazio hauek sartzen dira: irrati eta telebistako hargailuen
fabrikazioa, diskojogailuak, magnetofonoak, bozgoragailuak eta soinu eta irudia
erregistratzeko eta erreproduzitzeko beste aparaturen fabrikazioa, baita aparatu
horrentzako ekipo, pieza eta akzesorioen fabrikazioa ere.
355.2 Epigrafea—Soinu, bideo eta informatikako oinarri edo irozkai grabatuak argitaratzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 6,905629 euro.
Oharra: Epigrafe honetan soinu, bideo eta informatikako oinarri edo irozkai grabatuen
grabaketa eta erreprodukzioa sartzen dira.

36 MULTZOA. IBILGAILU ETA IBILGAILU MOTORETAKO ORDEZKO PIEZEN
FABRIKAZIOA.

361 TALDEA. IBILGAILU ETA IBILGAILU MOTOREEN FABRIKAZIOA ETA
MUNTAIA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------------.
Kw bakoitzeko: 2,554301 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: automobil motore eta automobilen
fabrikazioa, hala nola, turismoko automobilak, kamioiak, traktokamioiak, furgoiak,
autokarrak, autobusak, trolebusak, terreno guztietarako ibilgailu arinak, gudarako
ibilgailuak (guda tankeak eta autopropultsiodun artileriako piezak ezik), anbulantziak, hil
kotxeak, suhiltzaileenak, poliziarenak, lasterketa kotxeak, e.a, eta guzti horientzako
osagailuen fabrikazioa ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
361.1 Epigrafea.—Turismoko ibilgailuak.
361.2 Epigrafea—Autobus eta autokarrak.
361.3 Epigrafea.—Kamioiak.
361.4 Epigrafea—Beste ibilgailu.
361.5 Epigrafea—Ibilgailu motoreak.
361.6 Epigrafea—Ibilgailuentzako txasis motoredunak.
361.7 Epigrafea—Ibilgailuentzako osagailuak.
362 TALDEA. KARROZERIA, ATOI ETA BROZELEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 2,554301 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: turismo, autobus, kamioi eta beste
ibilgailuentzako karrozeriak fabrikatzea; bizitza atoien fabrikazioa baita kanpatzekoena
ere, merkataritzako atoiak, karga bereziak garraiatzekoak eta beste erabileretakoak, eta,
era berean, kamioientzako kaxa irikiak eta brozelak fabrikatzea ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
362.1 Epigrafea.—Ibilgailu eta atoientzako karrozeriak.
362.2 Epigrafea.—Atoi eta brozelak.
363 TALDEA. IBILGAILUENTZAKO EKIPO, OSAGAILU, AKZESORIO ETA
ORDEZKO PIEZEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 2,554301 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: transmisio, abiadura kaxak,
enbrage, erradiadoreak, girotzeko aparatuak, direkzio mekanismoak, esekidura sistemak,
atzeko zubi osoak, filtroak, punpa eta injekzio sistemak, gas iheserako sistemak,
ixilgailuak, gurpilak, balazta, motora eta karrozeria euskarriak, eta ibilgailuentzako ekipo,
akzesorio eta ordezko piezak orokorrean.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
363.1 Epigrafea.—Ibilgailuen motoreentzako ekipo, osagailu, akzesorio eta ordezko piezak
(materiale elektrikoa ezik).
363.2 Epigrafea.—Ibilgailuen motoreentzako ekipo, osagailu, akzesorio eta ordezko piezak.
363.9 Epigrafea.—Ibilgailuentzako beste ekipo, osagailuak akzesorio eta ordezko pieza.

37 MULTZOA ITSASUNTZIGINTZA, ETA ITSASUNTZI KONPONKETA ETA
KONTSERBAZIOA.

371 TALDEA. ITSASUNTZIGINTZA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 1,929249 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: transatlantikoen fabrikazioa,
merkatal ontziena, gerraontziak, arrainketako ontziak, pakeboteak, gaio ontziak,
atoiontziak, ontzi ozeanografikoak, belaontziak, faro ontziak, punpa ontziak,dragaontziak,
kirol eta aisiarako ontziak, e.a.; baita itsaontzi mota guztietarako motora turbinen
fabrikazioa ere eta beste ekipo, makineria eta akzesorio ere bai. Sartzen dira hemen
altzairu, zura, aluminio eta beste materialezko kaskoa duten ontziak.
Talde honetan sartuko dira baitere edozein tramankulu flotante hau da: buiak, gordailu
flotanteak, dike flotanteak, era guztietako baltsak, etab.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
371.1 Epigrafea.—Altzairuzko kaskoa duten itsasuntziak.
371.2 Epigrafea—Zurezko kaskoa duten itsasuntziak.
371.3 Epigrafea.—Plastiko eta beste materialezko kaskoa duten itsasuntziak.
371.4 Epigrafea.—Aparatu flotagarriak.
371.5 Epigrafea—Itsasuntziak propulsatzeko motora, turbina eta beste makineria.
371.6 Epigrafea.—Itsasuntzi eta aparatu flotagarrientzako akzesorio, atal eta pieza solteak
(itsasuntzigintzako egitura metalikoak ezik) eta horiek propulsatzeko makineria.
372 TALDEA. ITSASUNTZI KONPONKETA ETA KONTSERBAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 1,929249 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: mota guztietako itsasontziak
konpondu eta kontserbatu eta ontzi horiek zatikatu.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
372.1 Epigrafea—Itsasontzi eta aparatu flotagarrien konponketa eta kontserbazio zerbitzua.
372.2 Epigrafea—Itsasontzi eta aparatu flotagarrien zatiketa zerbitzua.

38 MULTZOA. GARRAIORAKO BESTE MATERIALEEN FABRIKAZIOA.

381 TALDEA. TRENBIDEKO MATERIALEA FABRIKATZEA, KONPONTZEA ETA
KONTSERBATZEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 1,622733 euro.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek sartzen dira: mota guztietako lokomotoreen
fabrikazioa (lurrunezkoak, elektrikoak, dieselak, gas turbinadunak eta beste);
lokomotoretako lurrun galdara, motora eta turbinak; automotorra, tranbiak, autokarrilak;
zerbitzu azkarrekoak diren lurpeko eta aireko trenbidetarako kotxe elektrikoak,
burdinbideak arakatu eta kontserbatzekoak, e.a.; beste trenbideko materiale mugikorren
fabrikazioa, tranbe atoiak, lurpeko trenbideen atoiak, zerbitzu azkarrekoarenak, e.a.
(merkantzi bagoiak, jendea emateko, plataformak, bagoi bereziak, e.a.) baita material
horren konponketa eta kontserbazioa, eta berorrentzako ekipoa, pieza eta akzesorioak
fabrikatzea ere.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
381.1 Epigrafea.—Trenbide materialea.
381.2 Epigrafea.—Trenbide materialea erreparatzeko eta kontserbatzeko o zerbitzuak.
382 TALDEA. AIREUNTZIAK EGITEA, KONPONTZEA ETA MANTENTZEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 3,672184 euro.
Oharra: Talde honetan ondorengoak sartuko dira: hegazkin eta hegazkintxoak, era
guztietako eta erabilpen orotako (partikularra, kiroletakoa, komertziala, gerrakoak)
helikoptero eta autogiro; aerostatoak eta globo ontzidunak, aeromodeloak, planeatzaileak
eta belauntziak; espaziountziak, bala jaurtigaiak; aeroirristailuak, aireratze eta lurreratze
bertikaleko aireuntziak, etab.; aireuntzientzako era guztietako motoreak egitea
(enbolodunak,
turboerreaktoreak,
termoerreaktoreak,
turbohelizeak
etab.);
aireuntzientzako zelula, pieza, akzesorio eta ekipoak fabrikatzea (helizeak, errotoreak,
lurrartzeko gurdiak, etab.), hala nola aireuntzien konponketa, ikusketa eta
mantenimendua.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
382.1 Epigrafea.—Aireuntziak eta aireuntzi espazialak.
382.2 Epigrafea.—Aireuntzien konponketa, ikuskaketa eta mantenimendua.
383 TALDEA. BIZIKLETA ETA MOTOZIKLETAK FABRIKATZEA, HALA NOLA
AIPATUONTZAKO ORDEZKAPEN PIEZAK EGITEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 2,428089 euro.
Oharra: Talde honetan ondorengoak sartuko dira: motozikletak, motonetak,
ziklomotoreak, kotxeak, baliogutxituentzako motoredun eta pedaldun aulkiak, bizikletak,
tandemak, trizikloak eta beste belozipedo batzuk egitea eta montatzea; motoreak eta
engranaiak egitea; transmisio organoak eta ekipoa egitea, eta aipatu garraio materiale
horrentzako pieza eta akzesorioak egitea, hau da, aulkitxoak, manilareak, sidekarrak,
atoiak, koadroak, pedalak, balaztak, gurpilak, etab.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
383.1 Epigrafea.—Motozikletak, scooterrak eta ziklomotoreak.
383.2 Epigrafea.—Bizikletak, trizikloak eta monozikloak (haurrenak ezik).
383.3 Epigrafea.—Indar eragiledun espaziountziak.

383.4 Epigrafea.—Motozikletentzako
espaziountziak.

motoreak,

scooterrak,

ziklomotoreak

eta

383.5 Epigrafea.—Bizikleta eta motozikletentzako akzesorioak, zatiak eta pieza soilak.
389 TALDEA. B.L.S.G.KO GARRAIO MATERIALEA FABRIKATZEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 2,428089 euro.
Oharra: Talde honetan ondorengoak sartuko dira: haurren kotxetxoak eta aulkitxoak
bezalako garraio materialea egitea, indar eragilerik gabeko baliogutxituen kotxe eta
aulkiak, animali trakziodun ibilgailu
eta trineoak (orga eta karretak, zalkurdiak, tartanak, dilijentziak, etab.), eskuorgak eta
eskuzko beste ibilgailu batzuk, etab.; hala nola, aipatu materialentzako beste pieza eta
akzesorio batzuren fabrikazioa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen
dituen iharduketak aitortuko ditu:
3891 Epigrafea.—Nekazal atoiak eta animali trakziodun ibilgailuak.
389.2 Epigrafea.—Eskuz eragindako ibilgailuak.
389.9 Epigrafea—Beste inon sailkatu gabeko garraio materialearentzako akzesorioak, zatiak
eta pieza soilak.

39 MULTZOA. PREZISIO, OPTIKA ETA ANTZEKOETARAKO TRESNAK
FABRIKATZEA.

391 TALDEA. PREZISIO,
FABRIKAZIOA.

NEURKETA

ETA

KONTROLERAKO

TRESNEN

Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 5,415119 euro.
Oharra: Talde honetan ondorengoak sartuko dira: gas, ura eta beste edozein likidoren
neurketarako
kontagailuak fabrikatzea (errekin hornitzaileen kontagailuak barne); neurketa aparatuak,
kontrolerakoak eta erregulaziorakoak egitea (erregulatzaileak, maila adierazleak,
dentsimetroak, etab.); nabigazio eta aeronautikarako aparatuak; higrologia, geofisika eta
metereologiarakoak; laborategietarako aparatuak; zehaztasun dimentsionalak neurtzeko
tresneria egitea; irudigile, delineatzaileentzako pantografoak eta beste zenbait tresna
egitea; kalkuloetarako instrumentuak; irakaskuntza eta demostrazioetarako materialea
egitea (anatomi maketak, etab.), hala nola aipatutako artikulu guztientzako piezak eta
akzesorioak fabrikatzea.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
391.1 Epigrafea—Elektrikoak ez diren kontagailuak.
391.2 Epigrafea—Nabigazio eta aeronautikarako instrumentu eta aparatuak.
391.3 Epigrafea—Topografia,
tramankuluak.

meteorologia,

hidrologia

eta

geofisika

tresna

eta

391.4 Epigrafea—Dentsitatea, tenperatura, presioak, hezetasuna eta antzekoak neurtzeko,
kontrolatzeko eta erregulatzeko instrumentu eta aparatuak.
391.5 Epigrafea—Materialeekin saio mekanikoak egiteko instrumentu eta aparatuak.

391.6 Epigrafea—Prezisio balantzak eta prezisioaren
instrumentu eta aparatuak.

neurketa dimentsionalerako

391.7 Epigrafea—Prezisio, neurketa eta kontrolerako beste instrumentu eta aparatu butzuk.
391.8 Epigrafea—Prezisio, neurketa eta kontrolerako instrumentu eta aparatuentzako
akzesorioak, zatiak eta pieza soilak.
392 TALDEA. MATERIALE
APARATUEN FABRIKAZIOA.

MEDIKU

KIRURGIKOAREN

ETA

ORTOPEDI

392.1 Epigrafea.—Materiale mediku kirurgikoaren fabrikazio.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 5,415119 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondorengoak sartuko dira: medikuntza materialea, kirurgikoa,
odontologikoa (ez elektrikoa ez oftalmologikoa) fabrikatzea, hau da, diagnostikorako diren
aparatu
ez
elektrikoak,
esterilizaketa
instrumentuak,
anestesiarako
eta
berranimaziorakoak; kirurgi materialea eta mobiliaria, odontologiarako instrumentu
bereziak,
albaitaritzarako
aparatuak,
mekanoterapiarakoak,
masaiarakoak,
psikotekniarakoak, etabarretarakoak; hala nola, aipatu meterialearentzako piezak eta
akzesorioak fabrikatzea.
392.2 Epigrafea—Protesi eta ortopedi aparatuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 5,415119 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko dira: ortopedi aparatuen fabrikazioa (kortseak eta
antzeko eustailuak), begi protesiak, hertz protesiak, audiziorakoak; esku artifizialak,
hankak, besoak, etab., hala nola hausturetarako artikulu eta aparatuak fabrikatzea
(makulu, besausleak eta hausketa eta lokaduretarako beste aparatu batzuk), edota aipatu
aparatuentzako piezak eta akzesorioak.

393 TALDEA. OPTIKA TRESNEN ETA ARGAZKI ETA ZLNEMAGINTZARAKO
MATERIALEEN FABRIKAZIOA.
393.1 Epigrafea—Optika tresnak eta argazki eta zinemagintzarako materialea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------------.
Kw bakoitzeko: 5,415119 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondorengoak sartuko dira: lenteak, prismak, izpiluak, ukipen
lenteak, betaurrekoak (plastikozkoak ezik), prismatikoak, ikusgailuak, prezisio optikorako
tresnak, oftalmologi tresnak, teleskopioak eta astronomiarako zenbait tresna
(radioastronomikoak ezik); era berean, epigrafe honetakoak izan dira baitere argazki
makinak, flash aparatuak, fotokopiagailuak, tomabistak eta argazkigintzarako beste
materiale batzuk (projekzio pantailak, iragazgailu kromatikoak, tripodeak);
projektagailuak eta zinema kamerak eta zinemagintzarako beste materiale batzuk ere
epigrafe honetakoak izango dira, hala nola aipatu diren instrumentu eta materiale
horrentzako piezak eta akzesorioak fabrikatzea.
393.2 Epigrafea—Betaurrekoen monturak (plastikozkoak ezik).
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 3,113243 euro.

399 TALDEA. ERLOJUAK ETA B.L.S.G.KO INSTRUMENTUEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 5,415119 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoak izango dira: eskumuturreko erlojuak egitea, patrikera
erlojuak, mueilezkoak, pisuzkoak, kordazkoak, elektrikoak, kronometroak, fitxaketa
erlojuak, erloju data emaileak, jagole erlojuak, erlojeri aparatuak fabrikatzea; hala nola,
aurreko taldeetan zehaztu ez diren zenbait prezisio instrumentu eta antzekoak fabrikatzea.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
399.1 Epigrafea—Erlojuak, eskumuturrekoak eta patriketakoak.
399.2 Epigrafea—Erlojuak eta iratzargailuak.
399.3 Epigrafea.—Orma erlojuak eta mahaigainekoak.
399.4 Epigrafea—Kotxe barruko erlojuak, itsasontzietakoak, hegazkinetakoak, etab.
399.5 Epigrafea—Dorre, fatxada, geraleku eta antzekoetarako erlojuak, hala nola ordu
bateratzaileak.
399.6 Epigrafea—Kontrolagailuak, denbora kontugailuak eta erloju mekanismodun antzeko
beste zenbait tramankulu.
399.7 Epigrafea—Erloju makina montatuak.
399.8 Epigrafea—Erloju kutxak.
399.9 Epigrafea—Erlojuen eta beste inon sailkatu gabeko instrumentuen akzesorioak, zatiak
eta pieza soilak.

4 SAILA. BESTE INDUSTRI MANUFAKTURATZAILE BATZUK

41 MULTZOA. ELIKAGAI ETA EDARI INDUSTRIAK.

411 TALDEA. OLIBOLIOAREN FABRIKAZIO ETA ONTZIRAKETA.
411.1 Epigrafea.—Olibolioaren fabrikazioa eta ontziraketa
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 10,018872 euro.
411.2 Epigrafea.—Olibolioaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 8,089623 euro.
411.3 Epigrafea.—Olibolioaren ontziraketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 8,089623 euro.
Talde guztiari dagokion oharra: Talde honetakoak dira olibolioa ateratzearen kondar
ekoizkinak.
412 TALDEA. LANDARE ETA ANIMALI OLIO ETA KOIPEAK (OLIBOLIOA EZIK).
412.1 Epigrafea.—Hazi oliokariak eta oliba zapakinen olioa ateratzea eta ontziratzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 10,018872 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kakahueteen, palmaren, palmistearen, soiaren,
ekilorearen, kokoaren, kopraren, koltzaren, intxaurren, sesamo eta kalamu hazien,
linaziaren, artuaren, oliba zapakinen, etabarren olioa, ehoketa bidez, prentsaketa,
solbaketa bidez eta prozedura batzuren bidez ateratzea, hala nola landare bilgorrak, olio
opilak eta ateraketa hondakin batzuk ateratzea. Halaber, aipatutako olio eta hondakinak
ontziratzea.
412 2 Epigrafea—ltsaskien olio eta koipeak lortzea eta ontziratzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 0,378638 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da ondoren zehaztuko diren itsas animalien olioak eta
koipeak lortzea eta ontziratzea , hau da: makailo eta beste arrain mota batzuren gibel eta
tripakietako olioa; arrainkien olioak, itsas ugaztunen olio eta koipeak (baleak, katxaloteak,
zeroiak etab.) hala nola olio eta koipe horiek ateratzeak sortzen dituen hondakinak lortzea.

412.3 Epigrafea.—Landare eta animali oliokarien birfinketa, hidrogenazio, ontziraketa eta
antzeko zenbait tratamendu.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 10,018872 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da landare eta animalien olio eta koipeen arazketa,
birfinketa, hidrogenazioa, ontziratzea eta antzeko beste tratamendu batzuk, giza
kontsumorako izan ala ez izan.
412.4 Epigrafea—Margarina eta elikadura koipe eta antzekoak lortzea eta ontziratzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 10,018872 euro.
Oharra: Epigrafe honetan margarina, gantz artifizial eta antzeko beste koipeki batzuren
lorketa eta ontziraketa (janari prestaketarakok nahastuak eta texturatuak, etab.) sartuko
da.
413
TALDEA.
ABEREEN
HILKETA,
HARAGI
KONTSERBAKETA ETA HEGAZTIEN INKUBAKETA.

PRESTAKETA

ETA

413.1 Epigrafea—Edozein abere motaren hilketa eta despiezaketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 11,821908 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko dira edonolako hiltegi baimendutan egiten den
abelgorrien, abelauntzen, abelbetzen, abeletxeen eta untxien hilketa eta haragi eta
hondakin fresko, hotzitu edo izoztua ateratzea.
Era berean, epigrafe honetan sartu da hiltegietan larruazalak, larru odoltsuak eta
gazituak, zurdileak, kumak, ileak eta beste azpigai batzuk lortzea (luma, moko, hezur,
tripaki, maskuri, tendoiak, odola, etab.); hala nola, hiltegietara erantsitako haragi
zatiketarako eta izozketarako gelak. Epigrafekoa izango da baitere bilgor eta gantzak
lortzea eta birfintzea.
413.2 Epigrafea—Era guztietako haragikiak fabrikatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko 11,821908 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoak izango dira lehorreko animalien haragi onduak, gatzunduak,
gezaletakoak eta keztatuak, enbutidoak, fianbreak eta antzeko kontserbak fabrikatzea;
haragien deshidratazio eta liofilizazioa. ontziraketa hermetiko eta esterilizatuaren bidez
egindako haragi kontserbaketa (haien handienean haragia eta ordezkoa duten plater
prestatuak barne), hala hola estraktoak saldak, jelatinak, pastak, irinak eta haragi edo
haragitik erakarritakoen beste preparatu batzuk fabrikatzea. Epigrafe honetan sartuko da
baitere plasmaren fabrikazioa.
413.3 Epigrafea—Despiezaketarako gela autonomoak, haragikien azpiproduktoak
probetxatzea eta eraldetzea, erabilpen industrialerako edo animalien elikadurarako egiten
denean.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------.
Kw bakoitzeko: 11,821908 euro.

413.4 Epigrafea—Txita jaio berrien inkubazioa eta salmenta, arraultze emankorrak erosi
ondoren egiten dena.
Kuota:
1.000 plazako edo jarritako inkubadora multzoaren zati
bakoitzeko: 54,932506 euro.
Oharra: Inkubazioa esklusiboki inoren kontura egiten denean, hau da, inkubazio unitate
bakoitzeko ordainketa finko baten bidez egiten denean, kuota epigrafe honetan
adierazitakoaren ehuneko 50ekoa izango da.

414 TALDEA. ESNEGAI INDUSTRIAK.
414.1 Epigrafea—.Esnearen prestaketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------Kw bakoitzeko: 20,716887 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da esne pasteurizatua, esterilizatua, homogeneizatua
eta antzekoen prestaketa, hala nola, esnearen banaketarako bere ontziraketa prozesua.
Epigrafe honetan sartuko da, era berean, esnegain freskoa, esne hartzitua eta kaseina
gordina.
414.2 Epigrafea—Kontserbako esnearen prestaketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 20,716887 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da esne kondentsatuaren, kontzentratuaren edo
lurrinduaren edo esnautsaren prestaketa, hala nola kontserbako esnearen bidez lortutako
laktosa, sueroak eta beste esneki batzuk.
414.3 Epigrafea—Gazta eta gurinaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------Kw bakoitzeko: 20,716887 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da gurin natural, gozo eta gaziaren fabrikazioa eta era
guztietako gazta egitea (gogorrak, erdigogorrak, bigunak eta fundituak).
414.4 Epigrafea—Izozki eta antzekoen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 20,716887 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da esnekiak erabiliz lortzen diren izozki, sorbete eta
esne izoztuaren bidez egindako beste produktu batzuk.

415 TALDEA. LANDARE ZUKU ETA KONTSERBEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 6,472900 euro.
Oharra: Talde honetan sartuko da fruta eta barazkiak ontziraketa hermetiko eta
esterilizatuaren bidez kontserbatzea (barazkietan oinarritzen diren plater preparatuak
barne); fruten mami eta orea fabrikatzea; gozokariak, marmeladak eta jaleak prestatzea;
landare extraktuak eta zukuak egitea; oliben aderezo eta betekinak eta era guztietako
landarekiak ontzea eta kontserbatzea deshidratazio, izozketa eta liofilizazio bidez.
Ozpinetako oliotako, gezaletako, azido azetikoko, alkoholetako, etabarretako kontserbak
ere epigrafe honetakoak izango dira, hala nola fruta eta beste landareki batzuren
garbiketa, sailkaketa eta ontziraketa.
Era berean, taldekoak izango dira baitere mahaspaxak eta fruitu lehorren elaborazioa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
415.1 Epigrafea.—Landareki kontserbak.
415.2 Epigrafea.—Extraktuak, zukuak eta beste landareki batzuk.
415.3 Epigrafea.—Fruta eta beste landareki batzuren garbiketa, sailkapena, eta ontziraketa.

416 TALDEA. ARRAIN ETA BESTE ITSASKI BATZUREN KONTSERBAKETA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 2,241775 euro.
Oharra: Talde honetan ondorengoak sartuko dira: arrainen, oskoldunen, etabarren
kontserbaketa azkarra; oniziraketa eta esterilizaketa bidezko kontserbaketa (oliotan,
eskabetxean, naturalean, saltsetan edota kontserbaren osakin nagusia arraina den plater
preparatuetan); salazoiak eta eskabetxeak prestatzea; arrainen lehorketa, prentsaketa,
etabar, hala nola, beste itsaski mota batzuren prestaketa eta kontserbaketa, era berean
epigrafe honetakoak izango dira baita ere ibai arraien prestaketa eta kontserbaketa
(kabiarra, esturio arbiak, igelak, izokinak, arrabak, etab.).
Talde honetan sartuko da beste iharduketekin batera arrantzara dedikatzen ez diren
itsasuntzi faktorien iharduketa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
416.1 Epigrafea.—Arraien eta beste itsaski batzuren kontserbaketa.
416.2 Epigrafea.—Arrainen eta beste itsaski batzuren prestaketa eta kontserbaketatik
eratorritako hondakin ekoizketa.

417 TALDEA ERROTAGAIEN FABRIKAZIOA.
417.1 Epigrafea.—Irinak eta semolak fabrikatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 10,145084 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoak izango dira ogitarako irinak, irin industrialak eta semolak,
hala nola fabrikazioan erabilitako zituen ehoketatik ateratako hondakinak.
417.2 Epigrafea—Beste errotagai batzuren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko 12,134434 euro.
Oharra: Pureak eta arrozaren desoskolketa, garbiketa eta satinaketa (arroz errotak);
leguminatsuen, sustraien eta beste ekoizkin lehor batzuren desoskolketa, garbiketa,
zuriketa, etab. (kafeari oskola kentzeko errotak barne).
418 TALDEA. ELIKADURA PASTA ETA ALMIDOIGAIEN FABRIKAZIOA.
418.1 Epigrafea.—Elikakura pasten fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------Kw bakoitzeko: 7,716995 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da makarroi, tailarin, fideo eta zopa oreak, hala nola
ore egosiak eta beteak fabrikatzea.
418.2 Epigrafea.—Almidoigaien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------Kw bakoitzeko: 7,716995 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da arto, gari eta beste zekale batzuren almidoiak eta
fekulak fabrikatzea; patata eta beste tuberkulo mota batzuren eta barazkien fekulak
fabrikatzea (asgua, mandioka, etab.); glukosa komertzialarena, glukosa soilarena
(dextrosa) eta dextrinarena; almidoi eta fekula disolbagarriena edo tostatuena eta glutena
eta gluten tostatuaren edo tostatu gabearen irina.
419 TALDEA. OGI, OPIL, PASTEL ETA GAILETAGINTZA.
419.1 Epigrafea.—Ogigintza eta opilgintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------Kw bakoitzeko: 7,716995 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da era guztietako ogiaren fabrikazioa, moldekoa, tostatua,
etab, eta opilgintzakoak ere barne direlarik.
419.2 Epigrafea.—Opilgintza, pastelgintza eta gailetagintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 7,716995 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da opilak, gailetak, pastelak, tartak, pastak, bizkotxoak,
etab. egitea.

419.3 Epigrafea.—Ore frijituen elaboraziorako industria.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------------.
Kw bakoitzeko: 7,716995 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ore frijituak (txurrunak, piporropiloak, etab.) eta patata
frijituak egitea sartuko da.

42 MULTZOA. BESTE ELIKAGAI BATZUREN, EDARIEN, ETA TABAKOAREN
INDUSTRIA.

420 TALDEA. AZUKREGINTZA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------Kw bakoitzeko: 4,231125 euro.
Oharra: Talde honetan sartuko dira azukrerremolatxa eta azukre kainaberaren
fabrikazioa; azukrearen birfinketa (azukre birfinduak izango dira: azukre solidoa,
granulatua, koadradiloak, azukre hautsa, azukre likidoa eta jarabeak, eztihondar
birfinduak barne), hala nola ezti kainaberaren fabrikazioa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
420.1 Epigrafea.—Azukreak eta azukre jarabeak.
420.2 Epigrafea—Azukregintzako hondakinekin egindakoak.
421 TALDEA. KAKAO, TXOKOLATE ETA GOZOGINTZAKO EKOIZKINAK.
421.1 Epigrafea—Kakao eta txokolategintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 3,545971 euro.
Oharra: Epigrafe honetan gozotu gabeko kakaokinak egitea sartuko da (kakao hautsa,
kakao gantzak, estaldura mikatzak eta kakao oskola), era berean epigrafe honetan sartuko
da kakao eztitutik eratorritako gaiak elaboratzea (estaldura gozoak, txokolateak, bonboiak
eta espezialitateak).

421.2 Epigrafea.—Gozogintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------------.
Kw bakoitzeko: 8,648564 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da turroiak, mazapanak, goxokiak, peladilak, goma
maxkagarriak eta beste gozoki (fruta gozotuak, karamelatuak, esentziak, flanak,
gorringoak, etab.) batzuren elaborazioa.

422 TALDEA. ABEREEN ELIKAGAIAK EKOIZTEKO INDUSTRIA (ARRAIN
IRINAK BARNE).
422.1 Epigrafea.—Sorobelar deshidratatuak, eztituak, etab., abere elikaketarako direnean.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra: Epigrafe honetan alfalfaren eta beste sorobelar batzuren deshidrataketa sartuko
da, hala nola artoaren eta beste antzeko landare batzuren lehortegiak.
422.2 Epigrafea—Ongarriak egiteko erabiltzen diren arrain irinak, animalien hondakinak
janari hondakinen birziklapen eta eraldaketatik eratorriko produktuak eta beste ekoizkin
batzuk.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 1,244095 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da arrainen, hezurren eta beste animali sustantzien edo
barazkien irinak egitea, animalien elikadura bezala erabiltzeko edo animalien elikadurak
prestatzeko direnean,.
422.3 Epigrafea—Edozein motatako ongarri konposatuak fabrikatzea, 422.4 epigrafean
adierazitakoak salbu.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 3,732285 euros.
422.4 Epigrafea—Txakur, katu eta etxeko beste animalientzako ongarri konposatuak
fabrikatzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 4,669864 euro.
423 TALDEA. ZENBAIT ELIKAGAIREN ELABORAZIOA.
423.1 Epigrafea.—Kafearen, tearen eta kafe ordeen elaborazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------------.
Kw bakoitzeko: 15,926821 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kafearen tostaketa, kafe solbagarrien elaborazioa,
deskafeinatuena, kafe extraktoena eta kafe ordeena (atxikoriak, etab.), hala nola
infusioetarako te, mate, kamamila eta beste belar batzuk eta espezie lurrintsuak
elaboratzea.
423.2 Epigrafea—Zopa prestatuak, extraktoak eta ongailuak elaboratzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 9,580133 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondorengo gaien elaborazioa ere sartuko da: zopa prestatuak,
salda kontzentratuak eta beste extrakto batzuk, mahairako gatz mehea, pimentoia,
azafraia, mostaza, maionesa saltsa eta beste saltsa prestatu batzuk, ardo edo
sagardoarenak ez diren mahaiko ozpinak barne.

423.3 Epigrafea.—Dietetika eta errejimen ekoizkinak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------.
Kw bakoitzeko: 9,580133 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko dira dietetika gaiak elaboratzea, haur eta errejimen
elikadurarako direnean, hau da, haurrentzako esneki bereziak edo errjimenetan
erabiltzekoak, irin irradiatuak eta bitaminak, hala nola laborez irinez fekulaz, almidoiez,
etabarrez egindako haur elikagaiak edo dietetikoak.
423.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko elikagaien elaborazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko----------------.
Kw bakoitzeko: 9,580133 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko dira beste epigrafe batzutan sartu ez diren elikagaien
elaborazioa, hau da, ogigintzarako legamiak fabrikatzea; izotz naturalaren bilketa;
arraultz zuringo eta gorringoak lehortzea eta banantzea; arraultz hautsaren prestaketa;
esnerik gabeko izozki eta sorbeteak prestatzea; aurrez prestatutako plateren prestaketa
(kontserbatuak ezik); patata frijituak, krispetak eta antzekoak prestatzea; flanak, izozkiak,
sukaldeko gozokiak, etabar, prestatzea.
424 TALDEA. ALKOHOL ETILIKO HARTZIEN INDUSTRIA.
424.1 Epigrafea.—Alkoholen destilazio eta errektifikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 13,066003 euros.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da landagaien (erremolatxa, kainabera, fruta, labore,
etab.) hertziketatik eratorritako alkohol etiliko gordinaren destilazio eta errektifikazioa.
424.2 Epigrafe—Patxar naturalak egitea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 13,066003 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da erremolatxa, kainabera, fruta, labore, etabarren
hertziketatik sortutako patxar naturalak izenez ezagutzen direnen destilaketa.
424.3 Epigrafea—Patxar konposatuak, likoreak eta ardotik atera ez diren beste zenbait
aperitibo.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 32,472684 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa izango da brandy, rona, ginebra, vodka, whiskya, anisdun
edariak, pontxeak, ardogoxoak eta beste patxar konposatu batzuk, likore eta dasta edariak
ardotik eratorriak ez direnak elaboratzea, hala nola elaborazioarekin batera egiten den
boteilaratzea.

425 TALDEA. ARDOGINTZA.
425.1 Epigrafea.—Ardogintza eta ardoaren umaketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 13,751157 euro.
Oharrak:
1º Epigrafe honetan sartuko da muztioak lortzea (naturaIak, kontzentratuak, ahulak eta
indargeak), mistelak elaboratzea, mahairako ardoak elaboratzea eta apargabeko ardoen
umaketa eta kontserba.
Era berean epigrafe honetan sartuko da ardoa errefrijeratzea eta gaseztatzea eta
elaborazioarekin batera egiten den boteilaratzea.
2º Subjektu pasiboak ardoa bere uztako eta berak bakarrik eta bere kontura egiten
duenean, kuota epigrafe honetan adierazitakoaren %25a ordainduko du.
425 2 Epigrafea.—Apar ardoen elaborazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 15,986922 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kaba eta beste apar ardo natural batzuren
elaborazioa, hala nola elaborazioarekin batera egiten den boteilaratzea.
425.3 Epigrafea.—Ardo berezien elaborazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 15,986922 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da ardo berezien elaborazioa, hau da, fruta ardoak,
txakolinak, ardo goxoak, nobleak, onduak, likoretsuak, kinatuak, lurrinduak, medizinalak,
bermutak eta ardoz egindako beste edari dastagarri batzuk, hala nola elaborazioarekin
batera egiten den boteilaratzea.
425.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko ardo industriak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 9,147404 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ardogintzako beste ekoizkin batzuk sartuko dira, hau da, ardo
ozpinak ateratzea eta ardo hondakinen probetxamendua (haziak, piketak, zapakinak,
etab.), hala nola elaborazioarekin batera egiten den boteilaratzea.
426 TALDEA. SAGARDOGINTZA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 11,323068 euro.
Oharra: Talde honetan sartuko da sagardo naturala, apardun eta gasdun sagardoak
egitea; sagardo ozpinak egitea eta beste fruta hartzi batzurekin egindako ozpinak egitea
(madari sagardoa, sakia, palmardoa, ardoeztia, jinjibrea, etab.), hala nola ardo mota
horien elaborazioarekin batera egiten den boteilaratzea. Era berean, epigrafe honetakoak
izango dira, sagardoaren dastaketa eta sagardotegietako elikadura zerbitzuak, urtarrila
apirila bitartean ematen direnean.
Subjektu pasiboak ardoa bere uztako eta berak bakarrik eta bere kontura egiten duenean,
kuota epigrafe honetan adierazitakoaren %25a ordainduko du.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
426.1 Epigrafea.—Sagardoa eta antzeko beste edari hertzi batzuk.
426.2 Epigrafea—Sagardo hondarrekin egindako ekoizkinak.

427 TALDEA. GARAGARDOA ETA GARAGARDO MALTA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 9,459931 euro.
Oharra: Talde honetan sartuko da garagardo maltaren fabrikazioa, hala nola garagardo
arrunta, argia, beltza, gogorra eta beste garagardo mota batzuk bezalako garagardo
malteatuak fabrikatzea; garagardoaren fabrikazioaren ondorengo azpiproduktuak lortzea
(garagarra, lupulua, kondarrak, etab.) lortzea, hala nola garagardoaren fabrikazioarekin
batera egiten den boteilaratzea.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
427.1 Epigrafea.—Garagardoa eta garagardo malta
427.2 Epigrafea.—Garagardoaren fabrikaziotik ateratzen diren azpiproduktuak eta
hondarrak.
428 TALDEA. METALUR NATURALAK, GASDUN URAK ETA BESTE EDARI
ALKOHOLGABE BATZUK.
428.1 Epigrafea.—Metalur naturalen prestaketa eta ontziraketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 27,995144 euro.
Oharra: Epigrafe honetan metalur naturalak iturri edo iturburuetan bertan prestatzea
(gasa ematea, etab.) sartuko da.
428.2 Epigrafea—Gasdun uren eta beste edari alkoholgabeen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 23,764019 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da gasdun urak, soda, seltza, etab. fabrikatzea; fruta
zukuekin egindako edariak, landare guneekin egindakoak, etabarrekin egindakoak;
limonadak, laranjada, kolak, ortxatak, etab.; hala nola, fabrikazioarekin batera agiten den
boteilaratzea.
Epigrafe honetan sartuko da aipatu edarien fabrikaziorako erabiltzen diren hauts, jarabe,
kontzentratuak eta baseak elaboratzea.
429 TALDEA. TABAKOGINTZA.
429.1 Epigrafea—Zigarroak eta zigarrotxoak eta beste tabakogai batzuk elaboratzea
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------.
Kw bakoitzeko: 30,357121 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da tabakoaren eraldaketa prozedura osoa, hasi uztan
jasotako hostoekin, hosto lehorketa, desnerbaketa, xehetzea, piparako prestatzea,
maskatzeko, sudurrautsa, tabako guneak, esentziak, etabarretaraino.
429.2 Epigrafea—Tabakoaren lehen eraldaketa, zigarroak eta zigarrotxoak, xeheketa, etab.
egiteke.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 1,742935 euro.

43 MULTZOA OIHALGINTZA.

431. TALDEA. KOTOI ETA KOTOIGAIAK.
431.1 Epigrafea.—Kotoi zuntzak prestatzea (desileztaketa, gardanketa, orrazketa).
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 2,987030 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kotoi zuntzak desileztaketa, sailkaketa, gardanketa,
orrazketa, etabarren bidez prestatzea.
431.2 Epigrafea—Kotoi eta kotoigaien irunketa eta bihurketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 2,055461 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kotoia eta kotoigaiak zuntz artifizialekin eta beste
zuntz mota batzurekin egindako nahasketak iruntzea eta bihurtzea.
431.3 Epigrafea—Kotoi oihalak eta kotoi nahastuak.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 5,541332 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kotoiaren eta kotoia zuntz artifizialekin eta beste
zuntz batzurekin nahastea.
432 TALDEA. ARTILEA ETA BERE NAHASKIEN INDUSTRIA.
432.1 Epigrafea.—Artile zuntzen prestakuntza (sailkapena, garbiketa, ilaztea eta orraztea).
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------------.
Kw bakoitzeko: 1,123893 euro.
Oharra: Epigrafe honek, sailkatze, zozketa, garbitze, ilazte, ikazte, orrazte, etabar, lanen
bidezko artile zuntzen prestakuntza hartzen du.
432.2 Epigrafea.—Artilea eta bere nahaskien irunketa eta bihurketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------Kw bakoitzeko: 3,239455 euro.
Oharra: Epigrafe honek, artilea eta bere nahaskiak zuntz artifizial eta beste zuntzekin
irutea, bihurtzea eta hariltzea hartzen du.
432.3 Epigrafea—Artilea eta bere nahaskien ehuntzea.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------------Kw bakoitzeko: 7,777097 euro.
Oharra: Epigrafe honek artilea eta bere nahaskiak zuntz artifizial eta beste zuntzekin
ehuntzea hartzen du.

433 TALDEA. ZETA NATURAL ETA BERE NAHASKIAK ETA ZUNTZ ARTIFIZIAL
ETA SINTETIKOEN INDUSTRIA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------.
Kw bakoitzeko: 6,220475 euro.
Oharra: Talde honek, zeta naturalezko zuntzen prestakuntza hartzen du (sailkatzea,
ildaskatzea, hijuelaren lorpena, etabar.); halaber, hariak irutea, bihurtzea, ehuntzea eta
erregularizatzea, baita, zeta naturala eta bere nahaskiak beste zuntzekin ehuntzea ere.
Talde honek honako hauek ere hartzen ditu: hariak irutea, erregularizatzea eta zuntz
artifizial eta sintetikoak ehuntzea nahasi gabe, halaber, zetazko zuntzekin nahasirikoak.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
433.1 Epigrafea.—Zeta natural eta bere nahaskien industriaren ekoizkinak.
433.2 Epigrafea—Zuntz artifizial eta sintetikoak prestatzea, iratea eta ehuntzea.
434 TALDEA. ZUNTZ GOGOR ETA BERE NAHASKIEN INDUSTRIA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 3,239455 euro.
Oharra: Talde honek honako hauek hartzen ditu: hariak prestatzea (sailkatzea, kordatzea,
aletzea, zarazkatze, arrastelatzea, etabar.) irutea, bihurtzea eta erregularizatzea, hala
nola, liho, kalamu, espartzu, ramio, jute, kenika, ziza, pita, koko, etabar., zuntzen ehuntzea,
eta beste zuntzekin nahasirikoak ere bai. Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak
ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko
ditu:
434.1 Epigrafea.—Irunketarako prestaturiko zuntz gogorrak.
434.2 Epigrafea—Zuntz
azpiekoizkinak.
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434.3 Epigrafea.—Zuntz gogor eta bere nahaskiak irutea eta bihurtzea.
434.4 Epigrafea—Zuntz gogor eta bere nahastiak ehuntzea .
435 TALDEA. ARTILE GAIEN FABRIKAZIOA.
435.1 Epigrafea.—Artile gaien piezakako fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek, edozein janzkirentzako artile gaien piezakako fabrikazioa hartzen
du, kotoizkoak, artilezkoak, zetazkoak, zuntz artifizialezkoak eta bestelakoak izanik artile
gaiak.
435.2 Epigrafea.—Galtzerdigintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek, andreen galtzerdiak (ortopedikoak ezik), galtzerdiak eta edozein
motatako antzeko jantzigintza hartzen du, emakumezko zein gizonezko zein haurrentzako
direnak.

435.3 Epigrafea—Azpiko janzkiak eta lotarako puntuzko arroparen fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek, hariz egindako hauen fabrikazioa hartzen du: emakumezko,
gizonezko eta haurrentzako azpiko janzkiak eta lotarako puntuzko arropa, esatebatera,
barrengolastikoa, slipsak, kortseteria, azpiko gona, batak, pijamak, peleleak, etabar.
435.4 Epigrafea.—Puntuzko kanpo jantzigintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek hariz egindako hauen fabrikazioa hartzen du: emakumezko,
gizonezko eta haurrentzako puntuzko kanpo janzkiak, esatebatera, jertseak, jakak,
soinekoak, konjuntoak, galtzak, alkandorak, haur arropa, bainu eta kirol jantziak,
guanteak, gorbatak, txapelak, kapelak, bufandak, etabar.
436 TALDEA. EHUNGAIEN AZKEN UKITUAK.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -----------Kw bakoitzeko: 5,727645 euro.
Oharra: Talde honek ehungaiak eta ehungaien beste azken ukituak zuritzea, tindatzea,
estanpatzea eta prestatzea hartzen du, hau ere, iharduera hori aipatu ehungintzatik
bananduta sailka daitezke.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
436.1 Epigrafea.—Ehun zurituak.
436.2 Epigrafea.—Ehun tindatuak.
436.3 Epigrafea.—Ehun estanpatuak.
436.9 Epigrafea—Ehun prestatuak, merkaturatuak edo azken ukituak beste eran
emandakoak.
437 TALDEA. ALFONBRA ETA TAPIZ ETA EHUN BUSTIEN FABRIKAZIOA.
4371 Epigrafea.—Alfonbra eta tapizen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 7,903309 euro.
Oharra: Epigrafe honek edozein moetatako zuntzezko alfonbra, tapiz, zirri eta antzeko
beste artikuluen fabrikazioa hartzen du.
437.2 Epigrafea.—Ehun bustien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------Kw bakoitzeko: 7,903309 euro.
Oharra: Epigrafe honek honako hauen fabrikazioa hartzen du: olio lehortuekin bustitako
ehunak (ehun iragazkaiztuak, olioztatzea, berniztatzea, uleak eta tela ezkoztatuak, etabar.);
zelulosa eratorriekin edo erretxina sintetikoekin bustitako ehunak; linoli eta antzeko zoru
estalgarriak (plastikozkoak ezik); kolaz, materia ulituez bustitako ehunak; pintura, kalko,
eta gomaztatzerako, telak, etabar.

439 TALDEA. BESTE ZENBAIT EHUN INDUSTRIA.
439.1 Epigrafea.—Sokagintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------.
Kw bakoitzeko: 3,924609 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen fabrikazioa hartzen du: sokatzarrak, zirgak, sogak,
kordelak, kableak, sareak, arrantzarako hariak eta beste zenbait sokateria artikuluak.

439.2 Epigrafea.—Feldro, tulak, farfailak, eskuleriaren, eta barren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 3,924609 euro.
Oharra: Epigrafe honek honako hauen fabrikazioa hartzen du: gakorratz edo presio
bidezko feldroa, ehun feldroztatuak, tulak, farfailak, brodatu mekanikoak eta antzeko
artikuluak; ehundu gabeko telagintza; ehunezko tutu, feldro, gerriko eta zingilak; zintak,
lazuak, kordonak eta eskudeleria, etabar.
439.3 Epigrafea—Zuntz eraberrituekin egindako ehungintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------.
Kw bakoitzeko: 1,742935 euro.
Oharra: Epigrafe honek zuntz birlortuekin egindako ehungintza hartzen du (eraberrituak
eta hondakinak), halaber, zuntzak prestatzea, iruteak fabrikatzea eta aipatu zuntz
eraberrituen ehunak.
439.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zenbait ehungintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------------.
Kw bakoitzeko: 6,100273 euro.
Oharra: Epigrafe honek beste zenbait ehun artikuluen fabrikazioa hartzen du, esatebatera,
ehun elastikoak, guata, borra, miraguanoa, grina, artehunak eta tapizeria
betegarrietarako eta beste edozein erabilpenerako beste materiak; etabar.
43 MULTZOARENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Sujetu pasiboek multzo honetan
barne harturik dauden iharduerak hirugarrenentzat eta enkarguz soilik burutzen
dituztenean, 10 langile baino gutxiagorekin, kuota dagokion errubrikari esleitutako
kuotaren 100eko 25ekoa izango da; langile kopurua 9tik gorakoa eta 25etik beherakoa
izango balitz, kuota dagokion errubrikari esleitutako kuotaren 100eko 50ekoa izango
litzateke.

44 MULTZOA. LARRUGINTZA.

441 TALDEA. LARRUAK ETA LARRUAZALAK ZURRATZEA ETA AZKEN
UKITUAK EMATEA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------.
Kw bakoitzeko: 10,577813 euro.
Oharra: Talde honek larrua eta larruazalak prestatzea hartzen du beroriexek zurratzeko;
larruak eta larruazalak zurratzea, apailatzea, estanpatzea, txaroleztatzea, tindatzea,
koloregetzea eta azken ukituak ematea, halaber, larrua eta larru sintetikoaren
aglomeratuak fabrikatzea.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
441.1 Epigrafea.—Azken ukitua eman gabeko larru eta larruazalak.
441.2 Epigrafea—Azken ukitua emandako larru eta larruazalak.
441.3 Epigrafea—Larru eta larruazal eraberrituak, zurraketaren hondar ekoizkinak eta azpi
ekoizkinak.
442 TALDEA. LARRU ARTIKULUEN ETA ANTZEKOEN, FABRIKAZIOA.
442.1 Epigrafea—Larrukiteria eta bidoiarako artikuluen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------.
Kw bakoitzeko: 34,029305 euro.
Oharra: Epigrafe honek honako hauen fabrikazioa hartzen du: larruzko edo larru
ordezkoekin egindako boltsoak, karterak, gerrikoak, doxak, diruzorroak, kutxatilak,
maletak, maletatxoak, boltsak eta larrukiteria eta bidaiarako beste antzeko artikuluak.
442.2 Epigrafea—Larruazalezko guanteen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 34,029305 euro.
Oharra: Epigrafe honek jantzi eta babesteko mitoirak eta guanteen fabrikazioa hartzen du,
halaber, kiroletarako guante bereziak.
442.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko larruzko beste artikuluen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------------.
Kw bakoitzeko: 27,249889 euro.
Oharra: Epigrafe honek beste epigrafeetan zehaztu gabeko larruzko artikuluen fabrikazioa
hartzen du, esatebatera, industri erabileretarako larruzko artikuluak (hedeak, tekuak,
tiratakuak etabar.); goarnizio artikuluak (hederia, pildatzarrak, muntatzeko silak,
zartailuak eta ustak, etabar.); botagintza artikuluak, (botak eta koranbreak), uhaleria,
ekipo militarrak, kirol artikuluak, etabar.; halaber, larru ordezkoekin eta mailuz landutako
artikuluen fabrikazioa.
442 taldeko oharrarekin bat datorren oharra. 442 taldeko iharduerak gehienez hiru
langilekin egiten dituzten 442 talde horretan matrikulaturiko subjektu pasiboek epigrafe
horri esleitutako kuotaren 100eko 50a tributatuko dute.

45 MULTZOA. OINETAKO ETA JANZKIEN INDUSTRIA ETA BESTE EHUNEZKO
KONFEKZIO BATZUK.

451 TALDEA. OINETAKOAK SERIE ERARA FABRIKATZEA (KAUTXUZKOAK
ETA ZUREZKOAK EZIK).
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 10,704026 euro.
Oharra: Talde honek edozein moetatako oinetakoen (jazteko, kiroletakoak, lanerakoak,
balletekoak, etabar.) fabrikazioa hartzen du, sailean egindakoa eta larruzkoa edo batipat
larruzkoa, telazkoa edo ordezkoena izanez; halaber, oinetakoentzako larruzko zatiki eta
akzesorioen fabrikazioa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
451.1 Epigrafea—Oinetakoen fabrikaziorako eta azken ukituak emateko zerbitzurako
tarteko ekoizkinak.
451.2 Epigrafea.—Sailean egindako kale oinetakoak.
451.3 Epigrafea—Sailean egindako etxeko zapatilak, oinetako bereziak, polainak eta
antzekoak.
451.4 Epigrafea—Edozein jatorritako larruzko ebakinak eta ondarrak.
452 TALDEA. ARTISAUTZA OINETAKOEN
(OINETAKO ORTOPEDIKOAK BARNE).`

FABRIKAZIOA

NEURRIAN

Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 12,567163 euro.
Oharra: Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
452.1 Epigrafea—Artisautza oinetakoak neurrian.
452.2 Epigrafea.—Oinetako ortopedikoak.

453 TALDEA. EDOZEIN MOETATAKO JANZKI ETA BERE OSAGARRIEN
KONFEKZIOA SAILEAN.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 11,821908 euro.
Oharrak: 1º. Talde honetakoak dira:
—Gizonezko kanpo janzkien konfekzioa hartzen du, sailean egindakoa jakina, esatebatera,
abrigoak, kapak, zamarrak, batak, jakak, galtzak, trajeak, bainujantziak, ehunez egindako
puntuzko konfekzioak, etabar., halaber, emakumezko kanpo janzkien konfekzioa, sailean
egindakoa, esatebatera, abrigoak, kapak, zamarrak, batak, brusak, gonak, galtzak, trajeak,
bainujantziak, soinekoak, ehunez egindako puntuzko konfekzioak, etabar. Edo zein
moetatako haur janzkien konfekzioa.
—Baita honako hauen konfekzioa sailean ere, alkandorak, galtzontziloak eta antzekoak,
pijamak, azpiko gonak, konbinazioak, bragak, faxak, bularretakoak, eta mihiseriazko beste
artikuluak, ehunez egindako puntuzko konfekzioak barne direlarik, etabar.
—Hala nola, honako hauen konfekzioa sailean eginda, lanerako janzkiak, uniformeak,
larruzko janzkiak eta antzekoak, euritarako janzki bereziak josita edo plastiko soldatuan
eginak, militar eta kirol janzkiak, apaiz eta erlijioso janzkiak, antzerkikoak, etabar.
—Kapelentzako kasko eta xingolen konfekzioa sailean, era berean kapelak, bonetak, tokatu
eta antzekoen konfekzioa.
—Aterki, bastoi eta sonbrilen fabrikazioa sailean gorbatak, tokila jakak, beloak, mantilak
eta musuzapiarenak ere bai, hala nola, modako loreak eta lumak; bularretako tiranteak,
abanikoak, etabar.
—Eredu eta patroi diseinu lanak burutzea makinaz josita bainikak, plisatuak eta beste
epigrafeetan zehaztu gabeko jantzigintzari erantsiriko beste iharduera zenbait.
Halaber, talde honek sortaketarako zakuak, iragazki telak eta boltsa zentrifugoen
konfekzioa sailean ere hartzen du.
2º. Subjektu pasiboek talde honetan dauden iharduerak, soilkigarren batzurentzat eta
mandatuz egiten dituztenean, eta 10 langile baino gutxiagorekin, kuota, taldeari
dagokionaren ehuneko 25a izango da; 9 langile baino gehiago eta 25 baino gutxiago
balitz, orduan kuota, taldeari dagokionaren ehuneko 50a izango da.
454 TALDEA. JANZKIAK ETA BERE OSAGARRIEN KONFEKZIOA NEURRIAN.
Kuota: 115,08 euro.
Oharra: Talde honek emakumezko, gizonezko eta haurrentzako azpjko eta kanpo janzkien
konfekzioa hartzen du, neurrian eginda jakina, (jostungintza neurrian eginda, goi
josturako lantegiak, modisteria neurrian eginda, etabar.) halaber, kapeleak eta janzkiaren
beste akzesorioen konfekzioa neurrian.
Argibide gisa baizik ez subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
454.1 Epigrafea.—Neurrian egindako janzkiak.
454 2 Epigrafea.—Janzkiarentzako neurrian egindako kapelak eta akzesorioak.

455 TALDEA. EHUNGAIEKIN EGINDAKO BESTE ARTIKULUEN KONFEKZIOA.
455.1 Epigrafea.—Etxerako ehunezko artikuluen konfekzioa eta tapizgintza.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 15,055353 euro.
Oharra: Epigrafe honek, oherako, mahairako, garbiketarako eta antzekoetarako ehunezko
artikuluen konfekzioa hartzen du, halaber, artilezko koltxoiak, kortxoa, etabar.; gortinaiak,
leihosareen tapizatzea eta konfekzioa, etabar.

455.9 Epigrafea.—Ehungaiez egindako beste artikulu batzuren konfekzioa, b.is.g.koak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 11,821908 euro.
Oharra: Epigrafe honek, beste epigrafeetan zehaztu gabeko ehungaiekin egindako
artikuluen konfekzioa hartzen du, esatebatera, olanazko artikuluak (zakuak, dendak,
toldoak, belak, etabar.) estandarteak, banderak, eliz tresnak, ezaugarriak, brodatuak eta
beste zenbait apaingailu, jauskailuak, kotoi hidrofiloa, esterilizatu gabeko benda eta gasak
ere bai.
455 Taldearentzako oharra: Talde honetako iharduketak burutzen dituzten subjektu
pasiboek, hau da, bereziki hirugarrenentzako eta enkarguz egiten dutenean eta lan
horretarako 10 langile baino gutxiago erabiltzen badituzte, kuota dagokionaren
%25ekoa izango da; langile kopurua 9 baino gehiago eta 25 baino gutxiagokoa bada,
kuota dagokionaren %50ekoa izango da.
456 TALDEA. LARRUTERIA INDUSTRIA.
456.1 Epigrafea.—Larruteria naturala.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 93,499453 euro.
456.2 Epigrafea.—Larruteria artifiziala.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------.
Kw bakoitzeko: 70,108062 euro.
456 TALDEARI DAGOKION OHARRA: Talde honek honako hauen konfekzioa
hartzen du: jantziak, kapelak, estolak eta jantziarentzako beste akzesorio batzu,
alfonbrak, mantak, larru mehe arruntekin eta larru imitazio edo ordezkoekin (itxurazko
larruteria) egindako beste zenbait artikulu, halaber, larru kondarren eraldatze berezitua.
Sujetu pasiboek multzo honetan barne harturik dauden iharduerak hirugarrenentzat eta
enkarguz soilik burutzen dituztenean, 10 langile baino gutxiagorekin, kuota dagokion
errubrikari esleitutako kuotaren 100eko 25ekoa izango da; langile kopurua 9tik gorakoa
eta 25etik beherakoa izango balitz, kuota dagokion errubrikari esleitutako kuotaren
100eko 50ekoa izango litzateke.

46 MULTZOA. ZURA, KORTXOA ETA ZUREZKO ALTZARI INDUSTRIAK.

461 TALDEA. ZURA ZERRATZEA ETA INDUSTRI PRESTAKUNTZA (ZERRATZEA,
MARRUSKETA, LEUNKETA, GARBIKETA, ETABAR.).
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------.
Kw bakoitzeko: 4,044811 euro.
Oharra: Talde honek, plantxak, oholtzarrak, oholak, listoiak, trabesak, etabar. egiteko
zuraren zerraketa mekanikoa hartzen du, halaber zura marrustea, garbitzea, leuntzea,
lehortzea, lurruntzea, kreosotatzea eta zuraren beste zenbait tratamendu.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
461.1 Epigrafea—Zuraren zerratze eta industri prestaketaren ekoizkinak.
461.2 Epigrafea—Zuraren zerratze eta industri prestaketaren kondar ekoizkinak.
462 TALDEA. ZUREZ ERDI EGINDAKO PRODUKTUEN FABRIKAZIOA (TXAPAK,
TAULAK, ZUR HOBETUAK, ETABAR.).
462.1 Epigrafea.—Zurezko txapak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 5,355018 euro.
462.2 Epigrafea.—Zur txapatuak, kontra-txapatuak eta zelulazko taulak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------.
Kw bakoitzeko: 5,355018 euro.
462.3 Epigrafea.—Zuntzezko eta partikulazko taulak eta panelak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------.
Kw bakoitzeko: 4,110923 euro.
462.4 Epigrafea.—Zur hobetuak.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 5,355018 euro.

463 TALDEA. ERAIKUNTZARAKO ZURGINTZA
ZUREZKO EGITUREN FABRIKAZIOA SAILEAN.

PIEZAK,

PARKETA

ETA

Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------------.
Kw bakoitzeko: 4,543652 euro.
Oharra: Talde honek honako hauek hartzen ditu: eraikuntzarako (lantegi zurgintza) ateak,
leihoak, hesiak, markuak, egitura aurreginak eta beste zenbait zurezko pieza fabrikatu eta
jarri batean eginez edo fabrikazioa soilik, hala nola, parketak, Zurtatzeak, molderia,
etabar., (zurgintza mekanikoa), halaber, zurezko pertsianak, manparak, etabar.
fabrikatzea.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
463.2 Epigrafea.—Zurezko ateak era lei-hoak.
463.2 Epigrafea.—Zurezko parketa, zurtaketa eta lauxak.
463.3 Epigrafea.—Eraikuntzarako beste zenbait pieza.
463.4 Epigrafea.—Zurezko egitura elementuak eta eraikuntza aurreginak.
464 TALDEA. ZUREZKO ONTZI ETA SORTAKETEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 4,543652 euro.
Oharra: Talde honek, edozein moetatako zurezko kaxak, kaiolak, zilindroak, sortaketak,
kaizak, maletak, erretilu kaxak, erretilua eta beste zenbait akzesorioen fabrikazioa hartzen
du, halaber, zuntzezko edo partikulezko panelak, baita upelak eta beste ontzi batzu eta
upagintzarako piezen fabrikazioa ere. Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak
ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko
ditu:
464.1 Epigrafea.—Zurezko ontziak eta industri sortaketak (upagintza ezik).
464.2 Epigrafea—Upagintza.
464.3 Epigrafea.—Zurezko kutxatilak, kaizak, maletak eta beste ontzi batzuk.
465 TALDEA. ZUREZKO GAUZA EZBERDINEN FABRIKAZIOA (ALTZARIAK
EZIK).
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------Kw bakoitzeko: 4,543652 euro.
Oharra: Talde honek honako hauen fabrikazioa hartzen du: moldurak eta ziritxoak;
koadro eta ispiluentzako markuak, barra borobilduak eta torneatuak; erremintak, erratzak,
pintzelentzako, etabar. kirtenak; zurezko erremintak, erabat zurezkoak diren oinetakoak
(zuekuak, eskalapoiak, etabar.) ormak, takoiak, kakoak, etxerako tresnak, zotzak,
apainketa artikuluak, ehungintzarako zurezko artikuluak (txirrikak, ardatzak, etabar.) eta
zurezko beste pieza batzuk, halaber, irina, artilea edo zurezko zuntzen ekoizpena.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
465.1 Epigrafea.—Etxerako eta apainketarako zurezko gauzak.
465.2 Epigrafea.—Zurezko erremintak, kirtenak, montura eta antzeko artikuluak.
465.3 Epigrafea—Oinetakoak fabrikatu eta kontserbatzeko zurezko artikuluak.
465.4 Epigrafea.—Ehungintzarako zurezko artikuluak.
465.5 Epigrafea.—Zurezko oinetakoak.
465.6 Epigrafea.—Zurezko irina eta artilea.

465.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zurezko beste zenbait gauza (altzariak ezik).
466 TALDEA. KORTXOZKO EKOIZKINEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 7,656894 euro.
Oharra: Talde honek honakoen kortxozko ekoizkinen fabrikazioa hartzen du: koadradiloak, plantxak, diskoak, bikorkadurak, zerrautsa eta kortxo naturalezko beste zenbait
hondakin; isolamendua eta beste erabileretarako kortxozko aglomeratuen fabrikazioa ere
bai; tapagailuak, lauxak, kurtxoiak, salbagerrikoak eta salbatxalekoak, zolak, flotagailuak,
fantasia artikuluak eta kortxozko beste zenbait artikulurena bezalaxe.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen ditnen iharduketak aitortuko ditu:
466.1 Epigrafea.—Kortxozko ekoizkinak.
466.2 Epigrafea.—Kortxozko artikuluen fabrikazioaren kondar ekoizkinak.
467 TALDEA. IHIZKO ETA KANABERAZKO ARTIKULUAK, SASKIGINTZA,
BROTXAK, ARRABOTEN , ETABARREN FABRIKAZIOA (ALTZARIAK EZIK).
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------Kw bakoitzeko: 5,102593 euro.
Oharra: Talde honek palmazko, kanaberazko, zumezko, ihizko etabar. artikuluen
fabrikazioa hartzen du; halaber, saskigintza eta beste artikulu kordonduak; erratzak,
mustukak, edozein moetatako arrabotak, pintzelak, etabar.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetakoo sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
467.1 Epigrafea.—Materia kordondun artikuluak.
467.2 Epigrafea.—Arrabotak, brotxak, erratzak eta antzeko artikuluak.
468 TALDEA. ZUREZKO ALTZARIGINTZA.
468.1 Epigrafea.—Etxerako diren zurezko altzarien fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------.
Kw bakoitzeko: 5,102593 euro.
Oharra: Talde honek batipat zurezkoa den mobiliarioaren fabrikazioa hartzen du, sukalde,
jangela, logela, gauzak jartzeko mobiliarioa hain zuzen, halaber, egongela, liburutegia eta
ezkaratzeko altzari elementukakoak eta eraldagarriak; aulkiak, besaulkiak, sofak, etabar,
tapizatuak eta etxerako diren beste zenbait altzari.
468.2 Epigrafea.—Eskola eta bulegorako diren zurezko altzarien fabrikazioa.
Kuota:
Langjle bakoitzeko:--------------------.
Kw bakoitzeko: 5,102593 euro.
Oharra: Epigrafe honek, eskola eta bulegorako batipat zurezkoa den mobiliarioaren
fabrikazioa hartzen du, esatebatera, idaztegiak, bulego aulkiak, pupitreak, mahaiak,
artxibategiak, armairuak, liburutegiak, etab.

468.3 Epigrafea.—Zurezko, ihizko, zumezko eta kanaberazko altzari
fabrikazioa

ezberdinen

Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------.
Kw bakoitzeko: 5,102593 euro.
Oharra: Epigrafe honek zurezko, ihizko, zumezko eta kanaberazko altzari ezberdinen
fabrikazioa hartzen du, esatebatera, lorategirako altzariak, ekitaldi areto eta
ikuskizunetarako eserlekuak, elizarako, estraturako altzariak, saltegi eta jatetxetarako,
etabar, altzariak eta akzesorioak.
468.4 Epigrafea.—Hilkutxen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 5,102593 euro.
Oharra: Epigrafe honek batipat zurezkoak diren hilkutxak eta hileta ontzien fabrikazioa
hartzen du.
468.5 Epigrafea.—AItzarigintzari erantsiriko iharduerak (azken ukitua, berniztatzea,
tapizatzea, urreztatzea, etabar.).
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------.
Kw bakoitzeko: 4,110923 euro.
Oharra: Epigrafe honek zurezko altzari fabrikazioaren azken ukitua ematea, berniztatzea,
pintatzea, lakatzea, urreztatzea, tapizatzea, goarnizatzea eta beste zenbait egintza osagarri
hartzen ditu.

47 MULTZOA. PAPER INDUSTRIA ETA PAPEREZKO ARTIKULUEN FABRIKAZIOA;
ARTE GRAFIKOAK ETA ARGITARAPENA.

471 TALDEA. PAPEREZKO OREAREN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------.
Kw bakoitzeko: 1,496520 euro.
Oharra:35 talde honen barruan paperezko eta kartoizko orearen fabrikazioa sartzen da,
edozein prozedura bidez (mekanikoa, kimikoa eta erdikimikoa) eta edozein material
erabilita (zura, piltzarrak, paper zaharrak, lastoa, etab.) egina delarik ere. Haren barruan
sartzen dira, orobat, fabrikazio makinetik ateratzen diren eta, behin lehortu ondoren,
inolako manipulaziorik ez duten orezko produktuak.
Produktu horiek ondorengo prozesu batean manipulatu edo eraldatzen badira, 473.2
epigrafeagatik ordainduko dute zerga.
Helburu informatiboetarako soilik, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetan ageri den
sailkapenaren arabera aitortuko ditu burutzen dituen jarduerak:
471.1 Epigrafea.—Paperezko orea. Paperezko orearen fabrikazioak sortzen dituen kondar
ekoizkinak eta azpiekoizkinak.

472 TALDEA. PAPERAREN ETA KARTOIAREN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko:--------------.
Kw bakoitzeko: 1,496520 euro.
Oharra: talde honek egunkaritarako papera, liburuetakoa, zelofanezkoa eta inprimategi
nahiz berrekoizpen lanetan erabiltzen diren bestelakoak fabrikatzea hartzen du barne, hala
nola, idazteko papera, kartulina, Kraft paper eta kartoia, zetazko papera, higienikoa,
erretzekoa, ontzietarako papera, kaxak egitekoa, eta abar, baita paper ezkoztatuak,
satinatuak, gomaztatuak, iztukatuak, xaflatuak eta makinaz azken ukitua emandako beste
paper batzuk ere. Barruan dira, baita ere, 471. epigrafearen arabera elaboratutako
orearen lehortze prozesutik moldeatuta ateratzen diren zelulosazko albeoloak.
Helburu informatiboetarako soilik, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetan ageri den
sailkapenaren arabera aitortuko ditu burutzen dituen jarduerak:
472.1 Epigrafea.—Papera eta kartoia.
472.2 Epigrafea.—Paper eta kartoiaren fabrikazioa eta eraldaketaren kondar ekoizkinak.
473. TALDEA PAPERA ETA KARTOIA ERALDATZEA.
473.1 Epigrafea—Kartoi uhindua eta kartoi uhinduzko artikuluen fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek kartoi uhindua eta kartoi uhinduzko artikuluen fabrikazioa
hartzen du, esatebatera, kaxak, sortaketa materialea, betegarriak, etabar.
473.2 Epigrafea—Ontziketa edo sortaketarako beste artikuluen paperezko eta kartoizko
fabrikazioa, etabar.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek boltsa eta paperezko zakuen fabrikazioa hartzen du, halaber, kaxa
tolesgarriak, kartoigintza eta sortaketarako beste artikulu batzuk, kartoia egokitzea eta
aurkeztea; sortaketarako zapalduta eta moldeatuta dagoen mami ekoizkinak, esatebatera,
platerak, godaletak, poteak, arraultzontzia, elikagaintzako erretiluak, etabar.
473.3 Epigrafea—Paperezko eta kartoizko bulego, idaztegi, etabar, artikuluen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:---------------------.
Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen paperezko fabrikazioa hartzen du: kartak, kartazalak,
postalak, paperezko zintak, fitxak, etiketak eta bulego, idaztegi eta inprimatu gabeko
eskolarako beste artikulu batzuk.
Epigrafe honetan sartuko dira makina elektronikoentzako kartoi eta paper maneiatuak.
473.4 Epigrafea—Paperezko eta kartoizko apainketa eta etxerako artikuluen fabrikazioa
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek paper pintatuen eta beste apainketa artikuluen fabrikazioa hartzen
du; halaber, etxerako artikuluak, txukuntzekoarenak, higienekoak, zelula guatazko
mihiseria; etabar. Artikulu hauek ere, paperezkoak, kartoizkoak edo paperean egindakoak
dira.

473.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko paperezko eta kartoizko beste manipulatuen fabrikazioa.
Kuota
Langile bakoitzeko: ----------------------Kw bakoitzeko: 11,136754 euro.
Oharra: Epigrafe honek beste epigrafeetan zehaztu gabeko paperezko eta kartoizko
manipulatuen fabrikazioa hartzen du esatebatera, paper ezkoztatuak, satinatuak,
gomaztatuak, iztukatuak, xaflatuak eta makinaz kanpo azken ukitua emandako beste
paperak, ehuna eta harizturarako harilak eta konoak; beste industrietarako tutuak eta
ardatzak, erretzeko papera, etabar.
474 TALDEA ARTE GRAFIKOAK (INPRIMAKETA GRAFIKOA).
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------.
Kw bakoitzeko: 12,254637 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
474.1 Epigrafea.—Edozein prozedura edo sistema bidez egin testu edo irudien inprimaketa.
474.2 Epigrafea.—Edozein prozedura bidez egin eguneroko prentsaren inprimaketa.
474.3 Epigrafea—Prozedura bidez egin testu edo irudien berrekoizpena esatebatera
multikopiagailuen eta fotokopiagailuen bidez prozedura fotografiko eta elektroestatikoen
bidez planoen berrekoizpen sistemaz etabar.
475 TALDEA. ARTE GRAFIKOEI ERANTSIRIKO IHARDUERAK.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------Kw bakoitzeko: 10,517712 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
475.1 Epigrafea.—Inprimaketa prozesuei loturiko estereotipia, galvanotipia eta
galvanoplastia, goma eta kautxuzko fabrikatuak, txilindro eta beste elementuen fabrikazioa.
475.2 Epigrafea— Edozein prozedura bidez egindako testu konposaketa.
475.3 Epigrafea—Inprimaketarako diren testu edo irudien berrekoizpena.
475.4 Epigrafea.—Azaleztatzea.
476 TALDEA. ARGITARAPENA.
476.1 Epigrafea—Liburuen argitarapena.
Kuota: 197,81 euro.
Oharrak: 1ª Epigrafe honek liburu, gida, katalogoen, etabar. argitarapena hartzen du.
2ª. Liburuen argitarapena lanaren egileak berak egiten badu, epigrafe honen kuota bertan
ipinitakoaren ehuneko 75a izango da.
476.2 Epigrafea—Egunkari eta aldizkarien argitarapena. Kuota: 197,81 euro.
Oharra: Epigrafe honetan, egunkari, kazeta eta aldizkarien (interes orokorretakoak,
berezituak, zientifikoak, etabar.) argitarapena sartzen da.
476.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko argitarapen batzuk. Kuota: 197,81 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen argitarapenak hartzen ditu: beste epigrafeetan zehaztu
gabekoak, esatebatera, irudi, grabatu, postalenak, etabar; liburuxkena; inprimatuta edo
eskuskribatutako musikalena eta beste zenbait (posta zigiluak, egutegiak, urtekariak,
etabar.).

48 MULTZOA. KAUTXU ETA PLASTIKOGAIAK ERALDATZEKO INDUSTRIA.

481 TALDEA. KAUTXUA ERALDATZEA.
481.1 Epigrafea.—Kubierta eta kamaren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------.
Kw bakoitzeko: 7,158054 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen kamara eta kubierten fabrikazioa hartzen du: autoak,
motozikletak, kamiolak, autobusak, aireuntziak, traktoreak, industri ibilgailuak, txirrindak,
etabar.
481.2 Epigrafea—Kubierta berkautxuztatzea eta berregitea.
Kuota:
Langile bakoitzeko:-------------------.
Kw bakoitzeko: 7,158054 euro.
Oharra: Epigrafe honetan, edozein moetatako kubiertak erabateko berkautxuztatzea eta
berregitea sartzen da.
481.9 Epigrafea—Beste inon sailkatu gabeko kautxuzko zenbait artikuluren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 7,158054 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoak hartzen ditu: beste epigrafeetan zehaztu gabeko
kautxuzko artikuluen fabrikazioa, halaber, kautxu naturalaren lantzea, kautxuaren
birsortzea, hedeak eta tutuen fabrikazioa, baita ere, honako hauen fabrikazioa: kolak eta
solbagarriak, alfonbrak eta zoluen gaineztagarriak, kautxuzko eratorriak (ebonita),
oinetakoak, takoiak eta kautxuzko zolak, artikulu higienikoak eta kirurgikoak, ehun
kautxuztatuak, janzkiak, guanteak eta ehun kautxuztatu soldatu edo sufreztatuen (josi
gabeak) bidez egindako beste artikulu zenbait, hala nola, kautxuzko koltxoiak, txalupak eta
kirol, kanping eta jostailu artikuluak, etabar.
482 TALDEA PLASTIKOGAIEN ERALDATZEA.
482.1 Epigrafea—Plastikogaiekin erdiegindako produktuen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: -------------------.
Kw bakoitzeko: 5,355018 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen fabrikazioa hartzen du: Plastikogaiekin erdiegindako
produktuak, esatebatera, hariak, plakak, xaflak, tutuak, etabar; hala nola, aipatu
plastikogaien birsortzea eta lehengai zelulosikoen fabrikazioa.
482.2 Epigrafea—Plastikogai artikulu amaituen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 5,355018 euro.
Oharra: Epigrafe honek moldeatze eta estrusio bidez egindako azken ukitudun plastikogai
artikulu amaituen fabrikazioa hartzen du, hala nola, ontziteria, mahai tresneria eta
sukalde eta etxerako beste artikulu zenbait; zirriak, alfonbrak, zolu estalgarriak eta
gaineztagarriak; plastikozko hesteak; ontziak eta poteak; isolagarriak eta isolagaiak;
plastikozko oinetakoak; industri altzari eta hornigaiak; sanital gaiak, untziak eta beste
kirolgai zenbait; betaurrekoetarako monturak eta optika, argazkigintza eta
zinematografiarako plastikogaia, etabar.

49 MULTZOA. BESTE INDUSTRI MANUFAKTURATUAK.

491 TALDEA . BITXITERIA ETA PURTZILERIA
491.1 Epigrafea.—Bitxiteria.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------------.
Kw bakoitzeko: 27,370091 euro.
Oharra: Epigrafe honek harri bitxi, erdibitxi eta perlen lantzea (mozketa, harlanketa,
leunketa, etabar.) hartzen du, halaber, moneten txanpontzea; bitxien fabrikazioa;
urragintza eta zilargintza; mahai tresnagintza; metal bitxi, legezko zilarra edo metal
arrunt txapatuzko domina eta garaikurren fabrikazioa, hala nola, bitxiteria pieza edo
aldagaiena.
491.2 Epigrafea—Purtzileria.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ---------------------Kw bakoitzeko: 11,196856 euros.
Oharra: Epigrafe honek honakoen fabrikazioa hartzen du: purtzilgaiak, ezaugarriak,
bereizgarriak, ezkarapelak eta antzekoak eta apainketarako gauza txikiak (lore eta fruitu
artifizialak, lumak eta tuturruterak, etabar.)
492 TALDEA. MUSIKA TRESNEN FABRIKAZIOA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 1,929249 euro.
Oharra: Talde honek honakoen fabrikazioa hartzen du: teklatu eta hari musika tresnak
(pianoak, pianolak, klabikordioak, etabar.) arku hari tresnak (bibolinak, biolak, gitarrak,
arpak, etabar.); musika tresna elektronikoak; tutuorganoak eta harmonioak; haize,
perkusio, etabar. tresnak; halaber, tresna horientzako zati, pieza eta aldagaien
fabrikazioa.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
492.1 Epigrafea.—Teklatuzko hari tresnak.
492.2 Epigrafea.—Teklatuzko haize tresnak.
492.3 Epigrafea.—Hari tresnak.
492.4 Epigrafea.—Haize tresnak.
492.S Epigrafea.—Perkusio tresnak.
492.6 Epigrafea.—Musika tresna elektronikoak.
492.7 Epigrafea.—Beste musika tresna zenbait.
492.8 Epigrafea.—Musika tresnen zatiak, pieza solteak eta aldagaiak.

493 TALDEA. LABORATEGI FOTOGRAFIKO ETA ZINEMATOGRAFIKOAK.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 6,412799 euro.
Oharra: Talde honek, industri eran egindako filme fotografiko eta zinematografikoen
errebelatzea hartzen du, hala nola, kopia botaldia eta anpliazioak.
Epigrafe honetatik kanpo daude, beren argazki filmeak, argazki automatikoak, airekoak,
industrikoak, publizitatekoak eta prentsakoak errebelatzen dituzten argazkilariak.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
493.1 Epigrafea.—Errebelatutako filme eta kopia zinematografikoak.
493.2 Epigrafea—Errebelatutako platak, argazki filme negatiboak eta diapositibak.
493.3 Epigrafea.—Argazki kopiak eta anpliazioak.
494 TALDEA. JOLAS, JOSTAILU ETA KIROLGAIEN FABRIKAZIOA.
494.1 Epigrafea.—Haurtzantzarako jolas, jostailu eta artikuluen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ----------------------Kw bakoitzeko: 9,580133 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen fabrikazioa hartzen du: gizarte eta areto jolasak, haur
jolas eta jostailuak, haurzantza artikuluak (jolastokiak , jolas hesiak, etabar.) eta jai eta
dibertsioetarako artikuluak.
494.2 Epigrafea.—Kirolgaien fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:------------------.
Kw bakoitzeko: 9,580133 euro.
Oharra: Epigrafe honek honako kirol artikulu eta ekipoen fabrikazioa hartzen du: kirol
arrantza, gimnasia, atletismo, tenis, golf, negu kirolak, futbol, eskubaloia, etabar.,
halaber, haurren jolastokietarako materialena.
495 TALDEA. ZENBAIT INDUSTRI MANUFAKTURATU.
495.1 Epigrafea—Idaztegi artikuluen fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: --------------------.
Kw bakoitzeko: 10,950441 euro.
Oharra: Epigrafe honek, luma, boligrafo, arkatz, lumazorro eta bulego, idaztegi eta
antzekoetarako beste artikulu zenbaiten fabrikazioa hartzen du.
495.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zenbait artikuluren fabrikazioa.
Kuota:
Langile bakoitzeko:----------------------.
Kw bakoitzeko: 10,950441 euro.
Oharra: Epigrafe honek honako gauzen fabrikazioa hartzen du: erlijio artikuluak, bolizko,
anbarezko, hezurrezko, nakarezko,koralezko, etabar. artikuluak; argizarizko, parafinazko,
moldatzeko pasten eta antzeko artikuluak; erretzailearentzakoak; lanpara, estatua,
figurina, manikientzako, etabar. pantailak; apainketarako luxuzko artikuluak; taxidermia
lantegiak, naturalistak, disekatzeko lantegiak, prestaera anatomikokoak eta goian zehaztu
gabeko beste zenbait industri manufakturatu.

5 SAILA. ERAIKINTZA.

50 MULTZOA. ERAIKINTZA.

501 TALDEA. ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA.
501.1 Epigrafea—Eraikinen eraikintza osoa, konponketa eta kontserbaketa.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 497,64 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 385,67 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 199,06 euro.
—Gainontzeko herrietan: 174,17 euro.
Kuota probintziala: 3.172,44 euro.
Estatuko kuota berezia: 15.862,21 euro.
501.2 Epigrafea.—Obra zibilen eraikintza, konponketa eta kontserbaketa.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.244,10 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 982,84 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 435,43 euro.
—Gainontzeko herrietan: 385,67 euro.
Kuota probintziala: 8.708,67 euro.
Estatuko kuota berezia: 43.543,33 euro.
501.3 Epigrafea.—Igeltsaritza eta, orohar eraikintzako lan txikiak. Kuota:
Udal Kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 242,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 192,83 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 102,64 euro.
—Gainontzeko herrietan: 87,09 euro.
Kuota probintziala: 1.741,73 euro.
Estatuko kuota berezia: 8.708,67 euro.
Oharra: Epigrafe honek ez du baimenik ematen 36.060,72 euroko aurrekontuko obrak
egiteko, ezta ere 600 metro karratu baino gehiagoko lurrazaleko obra berrietarako edo
anpliaziotarako. Muga hauetariko bat gainditzen duen obraren bat exekutatzen denean,
501.1 epigrafearen arabera ordainduko ditu zergak.
502 TALDEA. LURREN KONTSOLIDAKETA ETA PRESTAKETA, ERAISKETAK,
URAK ATERATZEKO ZULAKETAK, ZIMENTAZIOAK ETA ZOLAZTAKETAK.
502.1 Epigrafea—Eroisketak eta santsiketak orohar.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 419,89 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 329,69 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 174,17 euro.
—Gainontzeko herrietan: 149,29 euro.
Kuota probintziala: 2.973,39 euro.
Estatuko kuota berezia: 14.866,94 euro.
502.2 Epigrafea.—Eraikinak jasotzeko lurren kontsolidaketa eta prestaketa abailketa eta
dragaketa sistemak barne direlarik.

Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 491,42 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 385,67 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 205,28 euro.
—Gainontzeko herrietan: 174,17 euro.
Kuota probintziala: 3.172,44 euro.
Estatuko kuota berezia: 15.862,21 euros.
502.3 Epigrafea.—Obra zibilak egiteko lurren kontsolidaketa prestaketa, abailketa eta
dragaketa sistemak barne direlarik.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 622,05 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 482,09 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—Gainontzeko herrietan: 217,72 euro.
Kuota probintziala 4.354,33 euro.
Estatuko kuota berezia: 21.771,66 euro.
502 4 Epigrafea—Eraikinak jasotzeko zimendaketak eta zolaztaketak.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 622,05 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 482,09 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—Gainontzeko herrietan: 217,72 euro.
Kuota probintziala: 4.354,33 euro.
Estatuko kuota berezia: 21.771,66 euro.
502.5 Epigrafea—Zimendaketak eta zolaztaketak.
Kuota:
Udal Kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 880,20 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 706,03 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 335,91 euro.
—Gainontzeko herrietan: 279,92 euro.
Kuota probintziala: 6.096,07 euro.
Estatuko kuota berezia: 30.480,33 euro.
502.6 Epigrafea.—Urak ateratzeko zulaketak.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 295,48 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 233,27 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 121,30 euro.
—Gainontzeko herrietan: 105,75 euro.
Kuota probintziala: 2.052,76 euro.
Estatuko kuota berezia: 10.263,78 euro.
503 TALDEA. ESTRUKTURA ETA ESTALDUREN PRESTAKETA ETA MUNTAIA,
POSTEAK ETA DORRE METALIKOAK, KARRILAK, ATAKAK, GARABIAK, ETAB.
503.1 Epigrafea—Eraikuntzetako estruktura eta estaldura eta estalkintzen prestaketa eta
muntaia.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 622,05 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 482,09 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—Gainontzeko herrietan: 217,72 euro.
Kuota probintziala: 4.354,33 euro.
Estatuko kuota berezia: 21.771,66 euro.

503.2 Epigrafea.—Obra Zibiletako estrukturen. estalkien eta estalduren prestaketa eta
muntaia.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 880,20 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 706,03 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 706,03 euro.
—Gainontzeko herrietan: 279,92 euro.
Kuota probintziala: 6.096,07 euro.
Estatuko kuota berezia: 30.480,33 euro.
503.3 Epigrafea.—Garraiorako estruktura metalikoen muntaia eta instalaketa, portuak obra
hidrauliko, zubiak, posteak eta dorre metalikoak, karrilak, etab.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 880,20 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan : 706,03 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 335,91 euro.
—Gainontzeko herrietan: 279,92 euro.
Kuota probintziala: 6.096,07 euro.
Estatuko kuota berezia: 30.480,33 euro.
503.4 Epigrafea—Obra, harri naturalez edo artifizialez egitea edo eraikuntzako materialez
beti ere higidura mekanikodun makinaria erabiltzen ez bada, ez eta lau langile baino
gehiago erabiltzen ez beda.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 245,71 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 192,83 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 102,64 euro.
—Gainontzeko herrietan: 87,09 euro.
Kuota probintziala: 1.741,73 euro.
Estatuko kuota berezia: 8.708,67 euro.
Oharra: Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek beren tailerretan egindako
lanak edozein obratan kokatzeko ahalmena izango dute, horretarako lau langile baino
gehiago erabiltzen ez badute. Erabilitako langileen kopuruak kantitate hori gainditzen
badu edo obran beste tailerretan egindako lanak kokatzen badira, 503.1 epigrafeko zergak
ordaindu beharko ditu.
Epigrafe hauetan sartutako subjektu pasiboek beren lanetan burdina, brontzea edo antzeko
beste zenbait metal erabiltzen badute beren kuoten gainerako beste ehuneko 10eko
gainkargua ordainduko dute.
504 TALDEA. INSTALAZIOAK ETA MUNTAIAK.
504.1 Epigrafea—Instalazio elektrikoak orohar. Sare telegrafikoen instalazioak,
telefonikoenak, haririk gabeko telefoniarenak eta telebistarenak. Portu eta aireportuetako
tanga sistemen instalazioak.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 690,47 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 553,62 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 261,26 euro.
—Gainontzeko herrietan: 217,72 euro.
Kuota probintziala: 3.856,69 euro.
Estatuko kuota berezia 19.221,27 euro.
Oharra: Epigrafe hontan matrikulaturik dauden
instalakuntzak burutzeko ahalmena izango dute.

subjektu

pasiboek

iturgintza

504.2 Epigrafea—Iturgintza instalazioak.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 323,46 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 130,63 euro.
—Gainontzeko herrietan: 111,97 euro.
Kuota probintziala: 1.866,14 euro.
Estatuko kuota berezia: 9.330,71 euro.
Oharra: Epigrafe hontan matrikulaturik danden subjektu pasiboek hotz, bero eta aire
egokitzapeneko instalazioak burutzeko ahalmena izango dute.
504.3 Epigrafea—Hozkintza, berogintza eta aire akondizionatuaren instalazioak.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 323,46 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 130,63 euro.
—Gainontzeko herrietan: 111,97 euro.
Kuota probintziala: 1.866,14 euro.
Estatuko kuota berezia: 9.330,71 euro.
Oharra: Epigrafe hontan matrikulaturik dauden
instalakuntzak burutzeko ahalmena izango dute.

subjektu

pasiboek

iturgintza

504.1, 504.2 ETA 504.3 EPIGRAFEEI DAGOKIEN OHAR KOMUNA: Epigrafe
horietan matrikulatuta egonik, epigrafe horietako lanak gehienik lau langilez egiten
duten subjektu pasiboek ondorengo kuoten arabera ordainduko dituzte beren zergak:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 62,20 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Kuota probintziala: 1.107,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 5.536,22 euro.
504.4 Epigrafea—Tximistorratzak eta antzekoak instalatzea.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 62,20 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euros.
Kuota probintziala: 877,09 euro.
Estatuko kuota berezia: 4.385,44 euro.
504.5 Epigrafea—Edozein moeta eta klasetako sutegien muntaia eta instalaketa, beren
akzesorio eta guzti, eta industrialerako ezik, baste edozein erabilpenerako.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 62,20 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Kuota probintziala: 877,09 euro.
Estatuko kuota berezia: 4.385,44 euro.
504.6 Epigrafea.—Edozein mota eta klasetako igogailuen muntaia eta instalaketa.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—l00.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 230,16 euro.
—40 000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 180,39 euro.

—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 93,31 euro.
—Gainontzeko herrietan: 80,87 euro.
Kuota probintziala: 1.306,30 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.593,70 euro.
504 7 Epigrafea—Instalazio telefonikoak, telegrafikoak, haririk gabeko telegrafikoak eta
telebistarenak, edozein motatako eraikin eta eraikintzetan jartzekoak.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Kuota probintziala: 1.119,69 euro.
Estatuko kuota berezia: 5.486,46 euro.
504.8 Epigrafea.—Muntaia elektrikoak eta industri instalazio elektrikoak, ez makinaria ez
eta instalazio edo muntaiarako elementuak saltzen edo aportatzen ez direnean.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 485,20 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 373,23 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 199,06 euro.
—Gainontzeko herrietan: 167,95 euro.
Kuota probintziala: 2.737,01 euro.
Estatuko kuota berezia: 13.716,15 euro.
505 TALDEA. OBREN AMAIERA.
505.1 Epigrafea—Edozein motatako, eta edozein eratako obretan, kanpo eta barru aldeen
errebestimentua
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Kuota probintziala: 1.384,06 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.920,28 euro.
505.2 Epigrafea—Edozein motatako, eta edozein eratako obretan, zoru lausoketa eta
zolaztaketa.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Kuota probintziala: 1.384,06 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.920,28 euro.
505.3 Epigrafea—Lur lausoketa eta zolaztaketa edozein motatako egurrez prestatzea eta
egitea
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 62,20 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Kuota probintziala: 1.107,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 5.536,22 euro.
Oharra: Epigrafe honen barruko dira jarritako egurra leuntzea eta barnizatzea.

505.4 Epigrafea—Edozein moetatako, eta edozein eratako obretan, isolamendu fonikoak,
termikoak eta akustikoak jartzea; edozein motatako eraikin eta eraikintzak, edonolako bidea
erabiliz iragazkaiztea.
Kuota:
Udal Kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Kuota probintziala: 1.384,06 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.920,28 euro.
505.5 Epigrafea—Zurgintza eta zerrailgintza. 37
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Kuota probintziala: 1.384,06 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.920,28 euro.
506.6 epigrafea. Edozein motatako pintaketa, paper, ehun edo plastikozko estaldurak, eta
eraikin eta lokalen akabera eta apainketa. 38
Kuota:
Udalaren gutxieneko kuota:
- 100.000 baino gehiagoko herrietan: 6.920,28 euro.
- 40.000 baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
- 10.000 baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
- Gainerako herrietan: 68,43 euro.
Kuota prontziala: 1.384,04 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.920,26 euro.
505.7 epigrafea. Igeltsu eta eskaiolaz egindako lanak, eraikuntza eta lokalen apaindura.39
Kuota:
Udalaren gutxieneko kuota:
- 100.000 baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
- 40.000 baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
- 10.000 baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
- Gainerako herrietan: 68,43 euro.
Kuota prontziala: 1.384,04 euro.
Estatuko kuota berezia: 6.920,26 euro.
505 TALDEARl DAGOKION OHAR KOMUNA: Talde honetan matrikulatuak izanik,
talde horretan zehaztu diren iharduketak burutzen dituzten subjektu pasiboek, beren
lanak gehienik lau langilez egiten dituztenean, ondorengo kuoten arabera ordainduko
dituzte dagozkien zergak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 124,41 euro.
-40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 49,76 euro.
-Gainontzeko herrietan: 43,54 euro.
Kuota probintziala: 883,31 euro.
Estatuko Kuota berezia: 4.428,98 euro.

506
TALDEA.
ERAIKUNTZA
LAGUNTZAILEAK.

ETA

DRAGAKETARAKO

ZERBITZU

506.0 Epigrafea—Aldamioak, sabaiarkuak, zurez moldeaketak, etabarren instalazioa,
erabilpena eraikintzaz beste izanik ere.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euros.
Kuota probintziala: 1.094,80 euro.
Estatuko kuota berezia: 5.486,46 euro.
507 TALDEA. EDOZEIN MOTATAKO OBRAREN ERAIKINTZA, KONPONKETA
ETA KONTSERBAZIOA.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.635,98 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 1.275,20 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 597,17 euro.
—Gainontzeko herrietan: 528,74 euro.
Kuota probintziala: 11.072,45 euro.
Estatuko Kuota berezia: 55.362,23 euro.
Oharrak:
1. Talde honek 5 Sailean, Eraikuntza, sailkatutako iharduketa guztiak burutzeko ahalmena
ematen du.
2. Talde honetakoak dira eraikintza iharduketarako lanak, beharrezko eginkizunak eta hari
dagozkionak, non aipagarriak diren harrobien ustiaketak eta hormigoien eta
asfaltoetarako aglomeratuen fabrikazioak, beti ere lortutako ekoizkinak bereziki obraren
buruketa aldian funtzionatzen duten instalazioetan fabrikatzen badira eta bereziki enpresa
eraikitzaileek egiten dituzten obretan erabiltzen badira.
3. Era berean, talde honetakotzat hartuko dira erreten prefabrikatuak, obran bertan
kokatutako tailerretan egiten direnean eta buruketan dagoen proiektuari dagozkion
modeloak badira, eta, beraz, merkatuan erabilgarriak izan daitezkeen ekoizkin tipifikatu
eta normalizatuak ez badira, eta beti ere aipatu tailerrek araugai diren obrek irauten
duten obretan funtzionatzen badute bakarrik.
508 TALDEA. ENPRESEN ALDI BATERAKO ELKARTE ETA BAZKUNDEAK.
Oharra: Enpresen aldi baterako Elkarte eta Bazkundeek Talde honi dagokion Zergaren
matrikulan alta emango dute, inolako kuotarik ez dutelarik ordaindu beharko. Aurrean
esandakoak ez du araugai den Elkarte edo Bazkundea osatzen duten enpresei dagokien
zergarik kaltetuko.

6

SAILA. MERKATARITZA, JATETXEAK
OSTALARITZA, KONPONKETAK.

ETA

61 MULTZOA. HANDIZKAKO MERKATARITZA.

611 TALDEA. 612TIK 617RA ARTEKO TALDEETAN ETA 619 TALDEAN
ZEHAZTUKO DIREN EDOZEIN ERATAKO MERKANTZIEN HANDIZKAKO
MERKATARITZA.
Kuota: 4.354,33 euro.
612 TALDEA. NEKAZAL LEHENGAIEN, ELIKAGAIEN,
TABAKOAREN HANDIZKAKO MERKATARITZA.

EDARIEN

ETA

612.1 Epigrafea.—612.2 epigrafetik 612.7ra eta 612.9 epigrafean espezifikatuak izanik,
edozein motatako elikagai edari eta tabakoen handizkako merkataritza.
Kuota: 976,61 euro.
612.2 Epigrafea.—Laboreak, haziak, landareak, ongarriak, ongarrigaiak, plagizidak, animali
biziak, tabako hostoak, aberentzako elikagaiak eta itsasoko lehengaiak (arrai biziak, aukak,
belakiak, maskorrak, etab.).
Kuota: 235,13 euro.
Oharra: Ez da epigrafe honetan sartuko arrozaren handizkako salmenta.
612.3 Epigrafea—Fruta, landareki patata, lekari fresko eta barazkien handizkako salmenta.
Kuota: 273,70 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko dira salmentarako direneko izkinen garbiketa,
sailkapena eta ontziraketa.
612.4 Epigrafea—Okelaren handizkako salmenta, okela ekoizkinen eta okelatik
eratorritakoena, arraultzen salmenta, hegaztiena eta ehizakiena.
Kuota: 273,70 euro.
612.5 Epigrafea.—Esnearen handizkako salmenta, esnegaiena, eztiarena, olio eta koipe
jangarriena.
Kuota: 304,80 euro.
612.6 Epigrafea—Edari eta Tabakoaren salmenta.
Kuota: 329,69 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoak dira alkoholaren eta edari alkoholdunen salmenta, edari
freskagarri eta edateko ur ontziratuena, hala nola tabakogaien handizkako ekoizkinena.
612 7 Epigrafea—Eskualde honetako ardo eta ozpinen handizkako salmenta.
Kuota: 155,51 euro.
612.8 Epigrafea.—Arraien eta arraingaien beste ekoizkin batzuren handizkako salmenta,
hala nola akuikulturgaiena.
Kuota: 248,82 euro.
Oharra Epigrafe honetakoak dira arraien, oskoldunen, moluskoen etabarren handizkako
salmenta.

612.9 Epigrafea.—Beste janari batzuen, edozein motatako izozkien eta abarren handizkako
salmenta.
Kuota: 296,09 euro.
Oharra: Epigrafe honetan “Nekazal lehengaien, elikagaien, edarien eta tabakoaren
handizka merkataritza” (612) taldeko aurreko epigrafeetan ez adierazitako elikagaien
handizkako salmenta sartzen da, hala nola: arroza, irina, lekari lehorrak, azukrea,
kontserbak, gozokinak, fruitu lehorrak, enkurtitutako fruituak, kafea, tea, kakaoa,
espezieak, edozein motatako helatuak etabar.
613 TALDEA. EHUNGINTZA, KONFEKZIO, OINETAKO ETA LARRUGAIEN
HANDIZKAKO SALMENTA.
613.1. Epigrafea— Edozein motatako ehungintza eta konfekzioko ekoizkinen handizkako
salmenta hala nola, eta 613. 2 epigrafetik 613.5era eta 613.9 epigrafean espezifikatutako
oinetako eta larrugaiena.
Kuota: 1.057,48 euro.
613.2. Epigrafea— Ehunaren (metroka), etxerako ehungaien eta alfonbren handizkako
salmenta.
Kuota: 590,95 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da ehuna (metroka), ohejazkiak, jazki txuriak, tapizak eta
etxerako beste ehun mota batzuk, feldroa, linoleuma, alfonbrak eta tapizak, zirriak,
etabarren handizkako salmenta.
613.3 Epigrafea—Gaineko jazkien handizkako salmenta.
Kuota: 933,07 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da emakumezko, gizonezko eta umeen gaineko jazkien
handizkako salmenta, epigrafe honetakoak izango direlarik, era berean, lanerako jazkiak,
uniformeak eta soineko bereziak.
613.4 Epigrafea—Oinetakoen eta larrugintzan erabiltzen diren larrugai mota guztien
salmenta.
Kuota: 332,80 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da oinetakoen, larrugintzan erabiltzen diren larrugai mota
guztien, bidaiarako artikuluen, goarnizio eta beste larrugaien, larru eta ordezkoen
handizkako salmenta.
613.5 Epigrafea—Alkandora, mihiseria, mertzeria, eta artilezko gaien handizkako salmenta.
Kuota: 357,06 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da alkandorak, mihiseria, barruko jazkiak, mertzeria, galtzak
eta artilezko beste gai batzuren handizkako salmenta.
613.9 Epigrafea.— Jantzigintzarako akzesorioak eta b.i.s.g.ko oihalgintzako ekoizkin
batzuren handizkako salmenta.
Kuota: 192,83 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da ondoren zehaztuko diren ekoizkinen handizkako salmenta:
jantzigintzarako akzesorioak eta aurrean aipatu Ehungintza, konfekzio, Oinetako eta
Larrugaien handizkako salmenta taldeko epigrafeetan (613) espezifikatu gabeko gaien
handizkako salmenta, hau da, kapelak eta zorongak, euritakoak, makilak, korbatak eta
beste zenbait apaingarri eta jantzien osakinak.

614 TALDEA. LURRINGAIEN ETA ETXEAREN MANTENIMENDURAKO ETA
FUNTZIONAMENDURAKO EKOIZKIN FARMAZEUTIKOEN HANDIZKAKO
SALMENTA.
614.1 Epigrafea—Ekoizkin fermazeutikoen eta medikamenduen handizkako salmenta.
Kuota: 1.094,80 euro.
614.2 Epigrafea—Lurringintza garbigaigintza eta higiene eta edergaien handizkako
salmenta.
Kuota: 404,33 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da lurringaien, kosmetikagaien, edergaien, garbigaien,
margogaien, bernizen, laken, kontserba eta higienegaien, etabarren handizkako salmenta.
614.3 Epigrafea—Etxearen mantenimendu eta funtzionamendurako ekoizkinen handizkako
salmenta.
Kuota: 304,80 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da portzelanaren, kristaleriaren eta etxerako beste zenbait
zeramika eta beiragaien eta zurezko gaien handizkako salmenta, hala nola, etxearen
mantenu eta funtzionamendurako kortxo eta saskigintza gaiena.
614.4 Epigrafea.—Ekoizkin zoosanitarioen handizkako salmenta
Kuota: 622,05 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengo hauen handizkako salmenta barne hartzen du;
albaitaritza erabilerarako mendikamenduak, hala farmakologikoak nola biologikoak,
pentsuari gaineratzeko gehigarriak, zuzentzaile bitaminiko-mineralak, abeltzantza
erabilerarako pestizidak eta abeltzantzaren sanitate eta ustiapenari loturiko bestelako
ekoizkinak, baita adierazitako ekoizkinak aplikatzeko beharrezkoa den materiala, hala
nola, xiringak, kanulak eta antzekoak, ez direlarik bertan barne hartzen, ordea,
albaitaritza erabilerarako tresneriak irurgikoaren handizkako salmenta.
615 TALDEA. LUZERAKO KONTSUMOA DUTEN ARTIKULUEN HANDIZKAKO
SALMENTA.
615.1 Epigrafea—Automobil. kamioi, autobus. atoi motozikleta, bizikleta etabar bezalako
ibilgailuen handizkako salmenta.
Kuota: 404,33 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da automobil, kamioi, autokare, atoi, motozikleta,
bizikleta, etabarren handizkako salmenta; halanola, ibilgailu horientzako errepuesto,
osakin eta akzesorioak.
615.2 Epigrafea.—Altzarien handizkako salmenta.
Kuota: 311,02 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da era guztietako eta erabilpen ororako altzarien (zurezkoak,
metalikoak, etab.) handizkako salmenta, hala nola koltxoi eta somierrena.
615.3 Epigrafea.—Etxerako elektrotresnen eta burdingaien handizkako salmenta.
Kuota: 603,39 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da etxetresna elektrikoen eta horien piezen eta akzesorioen
handizkako salmenta, bai etaburdingaiena: ari eta trefilaketa tresnena: zerrailgintzarena:
burdineriarena: metalgintzarena: torlojoteriarena: kate eta metrologiarena:
kanilgintzarena: ganibeteriarena eta antzeko ebakitzeko tresnena: mota orotako
erremintena, elektrikoak izan ala ez eta hauen akzesorio eta eta ordezko piezena:
makineria elektromugikorrena: tresna metalikoena: material elektrikoa eta iturgintzarena:
segurtasun artikuluena: mahai eta sukalde tresneriarena, beti ere hauen fabrikazioan
metal preziatuak erabili ez badira: etxean erabiltzeko tresnena, elektrikoak izan ala ez:
giltzena, gordinak eta mekanizatuak: apal, lanerako eserleku eta armairu matalikoena:
plastikozko tresnena eta brikolajerako materialena ere. 41

615.4 Epigrafea—Aparatu eta materiale radioelektrikoen eta elektronikoen handizkako
salmenta.
Kuota: 603,39 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan sartuko da aparatu eta materiale radioelektrikoaren eta
elektronikoaren handizkako salmenta; epigrafe honetakoak izango da baitere musika
tresnen, diskoen, etabarren handizkako salmenta, hala nola, erabilpen profesionaleko
aparatu elektriko eta elektronikoena.
2. Epigrafe honek, bertan sartu diren aparatuen akzesorioak eta osakinak saltzeko,
konpontzeko eta egokitzeko ahalmena ematen du.
615.5 Epigrafea. Arte obren eta antzinako gauzen handizkako salmenta
Kuota: 373,23 euro.
615.6 Epigrafea: Arte-galeriak
Kuota: 379,45 euro.
Epigrafe honek ondokoa biltzen du:
—Artelan eta aintzinatekoen erakusketa, bai eta handizkako eta txikizkako merkataritza
ere, eta aipatutako objektu hauen inportazoa, esportazioa eta merkataritzako
bitartekaritza, edozein modalitatean izanik ere.
—Arte-galeriak hirugarren batzuei noiz behinka eta edozein tituluz lagatzea, hirugarren
hauek kultur egintzak edo antzekoak egiteko erabil ditzaten.
—Sekzio honetako 966.9 Epigrafean sailkatzen diren kultur zerbitzugintzak.
615.9 Epigrafea.—Aurreko epigrafeetan zehaztu ez diren kontsumogai iraunkorren
handizkako salmenta.
Kuota: 335,91 euro.
616 TALDEA. MEAKINEN ETA KIMIKAGAIEN INDUSTRIARTEKO HANDIZKAKO
SALMENTA.
616.1 Epigrafea—Ikatzaren handizkako salmenta.
Kuota: 275,57 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da ikatza, egurrikatza eta kokearen handizkako salmenta,
hala nola, ikatzezko aglomeratuena.
616.2 Epigrafea—Burdina eta altzairuaren handizkako salmenta.
Kuota: 933,07 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da burdinaren eta altzairu gordinaren eta ekoizkin
erdigertatuen handizkako salmenta.
616.3 Epigrafea.—Mearen handizkako salmenta.
Kuota: 646,93 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da mea metalikoaren eta ezmetalikoaren (harrobigaiak
barne) handizkako salmenta.
616.4 Epigrafea—Burdinazkoak ez diren metal gordinen eta ekoizkin erdigertatuen
handizkako salmenta.
Kuota: 385,67 euro.
616.5 Epigrafea—Petrolio eta lubrikanteen handizkako salmenta. Kuota: 385,67 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da petrolio gordinaren eta petrolioaren birfinketatik datozen
ekoizkinen (gasolina, olio meha, fuel olioa, lubrikanteak, petrolio gas likuatuak, etab.)
handizkako salmenta.

616.6 Epigrafea—Ekoizkin kimiko industrialen handizkako salmenta.
Kuota: 646,93 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da ondorengo gaien handizkako salmenta: zuntz artifizial eta
sintetikoak, erretxina artifizialak, kautxoak eta plastiko gaiak, inprimategi tintak,
koloragailuak, industri olio eta koipeak, azidoak, alkaliak, gas industrialak eta naturalak,
oinarrizko hidrokarburo ziklikoak, alkitranaren fabrikaziorako ekoizkin bitartekariak,
leherkinak, argazkigintzarako materiale sentibera eta beste zenbait oinarrizko ekoizkin
kimiko eta industrial.
616.9 Epigrafea.—Aurreko epigrafeetan zehaztu ez diren industriarteko mea eta
kimikagaien handizkako beste salmenta batzuk.
Kuota: 622,05 euro.
617 TALDEA. INDUSTRIARTEKO HANDIZKAKO BESTE SALMENTA BATZUK
(MEA ETA KIMIKAGAIENA EZIK).
617.1 Epigrafea—Oihal zuntz gordinen eta ekoizkin erdigertatuen handizkako salmenta.
Kuota: 447,87 euro.
617.2 Epigrafea.—Larru eta larruki gordinen handizkako salmenta.
Kuota: 391,89 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da larruen eta larruki gordinen eta erdigertatuen handizkako
salmenta, ileena, biloena, eta abarrena. Ihardueraren xedea, esklusiboki, abereen hilketa
eta despiezaketa burutzen deneko hiltegiei aldez aurretik azpiekoizkin edo hondakin gisa
erositako abere larruen handizkako salmenta denean, epigrafe honetan ordaindu
beharreko kuota bertan seinalatutakoaren 100eko 50ekoa izango da.
617.3 Epigrafea—Egurra eta kortxoaren handizkako salmenta.
Kuota: 497,64 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da zuraren, zur arbastatuaren, estrabeen oholen eta zurezko
beste ekoizkin erdigertatuen eta zur artifizialaren handizkako salmenta, hala nola,
kortxoarena, erretxina eta basoko beste ekoizkinena, epigrafe honetakoak izango direlarik,
era berean, aroztegi ekoizkinen, eraikintzarako zurezko artikuluen, upelgintzarako
artikuluen, enbalapenerako eta ontzigintzarako artikuluen handizkako salmenta.
617.4 Epigrafea.—Eraikintzako materialearen, beiraren eta instalazioetarako artikuluen
handizkako salmenta.
Kuota: 497,64 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da ondorengo artikuluen handizkako salmenta: zementuak,
kareak, igeltsuak, zementutik eratorriak, hormigoiak, etab.., beira lausoa,
instalazioetarako artikuluak (sanitarioak, etab.), arozteri metalikoa, berzkintza astuneko
gaiak estruktura metalikoak, sapaigintzarako materia, gaineztadurak, isolagintza gaiak,
etab.
617.5 Epigrafea.—Zur lanketarako eta metal lanketarako makineriaren handizkako
salmenta.
Kuota: 410,55 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da zuraren eta metalen lanketarako makineriaren handizkako
salmenta, hala nola makineria horrentzako ekipoarena, piezena eta akzesorioarena.
617.6 Epigrafea—Nekazal makineriaren handizkako salmenta.
Kuota: 410,55 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da traktoreak eta beste zenbait nekazal ibilgailuren
handizkako salmenta, hala nola, nekazaritzarako, abelazkuntzarako, hegazti
hazkuntzarako, etabarretarako makineria, akzesorio eta lanabesen handizkako salmenta.

617.7 Epigrafea.—Oihalgintzarako makineriaren handizkako salmenta.
Kuota: 410,55 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da oihalgintzarako, larrugintzarako, oinetakogintzarako eta
jantzigintzarako (josteko eta puntua egiteko makinak barne) makineriaren handizkako
salmenta.
617.8 Epigrafea.—Bulegoetako makina eta materialearen handizkako salmenta.
Kuota: 329,69 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da bulegoetako makinen, ekipoen eta materialearen
(altzariak ezik) handizkako salmenta.
617.9 Epigrafea.—Industriartean beste zenbait ekoizkinen handizkako salmenta, hala nola,
b.i.s.g.ko makineria eta materialearena.
Kuota: 410,55 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da aurrean aipatutako 616 epigrafean zehaztu ez diren
ekoizkinen, makineriaren eta materialaren handizkako salmenta, hau da, ondoren zehazten
direnena: erabilpen orokorreko makineriarena (motoreak, turbinak, jariakinen
erabilpenerako makineria, etab.); motore eta generadore elektrikoak, elektrizitatearen
banaketa eta trasmisiorako ekipoak eta materialea, telekomunikaziorako ekipoak;
eraikintzarako, zolaztaketarako, mealeku eta meategietarako makineria eta ekipoak;
inprimaketa eta koadernaketarako, elikagaigintzarako, papergintzarako, kimikagintzarako,
etabarretarako makineria; garraiorako materialea eta beste erreminta batzuk eta
industriarako, merkataritzarako eta itsasketarako materialea; kautxozko, plastikozko,
etabarrezko artikulu teknikoak; igogailuentzako eta erabilketetarako materialea eta
makineria eta industriarako beste zenbait hornizio.
618 TALDEA. MERKATALGO ESPORTATZAILEAK ETA ZONA ETA BILTEGI
FRANKOETAKO HANDIZKAKO SALMENTA.
618.1 Epigrafea—Merkatalgo esportatzaileak (era guztietako merkantzien esportazioa).
Estatuko kuota berezia: 889,53 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honek ez du merkantziak inportatzeko ahalmenik ematen.
2. Aurreko atalekoa kaltetu gabe, epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboak,
beraiek esportatutako ekoizkinak espezietan kobratzearen ondorioz lortutako merkantziak
inportatu ahal izango dituzte.
3. Epigrafe honek ez du, inolaz ere, esportatutako ekoizkinak espezietan kobratzetik ez
datozen merkantziak handizka saltzeko baimenik emateko.
618.2 Epigrafea—Era guztietako merkantzien handizkako salmenta, esklusiboki zona eta
biltegi frankoen barruan egiten denean eta bertan esleitzen diren ekoizkinak direnean, eta
salmenta herbesteko eta Espainiako kabotaia handiko eta alturako itsasuntzien
hornimendurako denean, hala nola, nazioarteko zerbitzuko aireuntzi atzerritar eta
Espainiarrentzako hornimendurako izanik, salmenta, bai zuzenean bai aurrez herbestera
esportatuz egiten denean.
Udal Kuota minimoa: 2.817,88 euro.

619 TALDEA. 612TIK 618 ARTEKO TALDEETAN ZEHAZTU GABEKOEN BESTE
HANDIZKAKO SALMENTA BATZUK.
619.1 Epigrafea—Jostailu eta kirol gaien handizkako salmenta.
Kuota: 248,82 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da jostailuen eta haur parkeetarako jolasgaien
(toboganak, ziboak, etab) handizkako salmenta, hala nola areto eta elkarteetako joku eta
kirol gaien handizkako salmenta (arma zuriak eta suarma arinak, hala nola beren
munizioa ere, barne).
619.2 Epigrafea.—Medikuntzarako aparatu eta tresnen handizkako salmenta hala nola,
ortopedigintzakoena, optikagintzakoena eta argazkigintzakoena.
Kuota: 251,31 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da medikuntza, kirurgia, odontologia eta
albaitaritzarako aparatu eta tresneriaren handizkako salmenta, hala nola, ortopedia,
optika, argazkilaritza eta zinemagintzarako aparatu eta tresneriarena.
619.3 Epigrafea—Metal ederren, bitxigaien, bisaterigaien eta erlojerigaien handizkako
salmenta. 43
Kuota: 1.126,53 euro.
Oharra: Bereziki bisuteria arruntaren handizkako salmenta egiten duten subjektu
pasiboek, halakotzat metal edo harri bitxirik edota perlarik gaineratzen ez duena hartuz,
aurreko kuotaren 100eko 50era tributatuko dute. Erlojugintzaren handizkako
merkataritzari bereziki ere 100eko 50eko kuoten murrizketa aplikatuko zaio.
619.4 Epigrafea—Paper eta kartoizko ekoizkinen handizkako salmenta.
Kuota: 317,24 euro.
619.5 Epigrafea.—Paperezko eta bulegoko artikuluen eta dibujo eta arte ederretako
artikuluen handizkako salmenta.
Kuota: 251,31 euro.
619.6 Epigrafea—Liburu, egunkari eta aldizkarien handizkako salmenta.
Kuota 174,17 euro.
619.7 Epigrafea.—Prezisio, neurketa eta antzeko tresnen handizkako salmenta.
Kuota: 251,31 euro.
619.8 Epigrafrea.—Abere salerosketa.
Estatuko kuota berezia: 373,23 euro.
619.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko ekoizkinen handizkako salmenta.
Kuota: 664,35 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da aurrean aipatu “612tik 618 arteko taldeetan zehaztu
gabekoen beste handizkako salmenta batzuk” (619) taldeko epigrafeetan espezifikatu ez
diren ekoizkinen handizkako salmenta.

62 MULTZOA EKOIZKINEN BERRESKURAKETA.

621 TALDEA. TXATARRAREN ETA BURDINAZKO ETA BURDINAZKO EZ DIREN
HONDAKINEN HANDIZKAKO SALMENTA.
Kuota: 335,91 euro.
Oharrak:
1. Talde honetakoa da txatarra eta deserabileran dauden makina, ibilgailu eta beste
zenbait materialetatik
sortutako burdinazko, altzairuzko, kobrezko, latoizko eta beste metalezko erresten eta
hondakinen salmenta.
2. Aurreko atalean aipatutako gaiak makineria erabilia bezala saltzen direnetan, subjektu
pasiboak aipatu makineriaren salmentari dagokion epigrafean ezarritako zergak
ordainduko ditu.
3. Talde honek itsasuntzi, automobil, etabarretatik sortzen diren elementu ez metalikoak
saltzekoahalmena ematen du, hala nola, desguaze zerbitzu propiorako.
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Kuota: 186,61 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da aurreko taldean zehaztu ez diren ekoizkinen
handizkako salmenta, hau da, erabilitako paper eta egunkariena, kartoi hondakinena,
trapu zaharrena, beira hondakinena eta beste hondakin batzurena.
623 TALDEA. BETIKO ESTABLEZIMENDUETATIK
HONDAKINEN BERRESKURAKETA ETA SALMENTA.

KANPO

EGITEN

DEN

Kuota: 186,61 euro.
Oharra: Talde honetan sartuko dira beren iharduketa, betiko establezimenduetatik kanpo
egiten dutelarik, beste berreskuratzaile batzuri salduz betetzen duten berreskuratzaile
merkatariak.

63 MULTZOA. SALMENTARAKO BITARTEKARIAK.

631 TALDEA. SALMENTARAKO BITARTEKARIAK.
Udal kuota minimoa: 155,51 euro.
Kuota probintziala: 373,23 euro.
Estatuko kuota berezia: 933,07 euro.
Oharra: Talde honetan sartuko dira beren helburu nagusia, saltzailea eta eroslea
harremanetan jartzea duten iharduketek edota, era guztietako ekoizkinen merkatal fase
guztietan, beren komitarien kontura egiten diren merkatal iharduketak.

64 MULTZOA ELIKAGAIEN, EDARIEN ETA TABAKOAREN TXIKIZKAKO,
SALMENTA, BETIKO ESTABLEZIMENDUETAN EGITEN DENEAN.

641 TALDEA. FRUITU, ORTUKARIAK, BARAZKIAK ETA TUBERKULUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 111,97 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 84,60 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 65,94 euro.
—Gainontzeko herrietan: 55,98 euro.
642 TALDEA. HARAGI ETA HARAGI HONDAKINEN TXIKIZKAKO SALMENTA:
HARAGIZ ELABORATUTAKO EKOIZKINENA, HALA NOLA HARAGITIK
ERAKARRITAKOENA; ARRAULTZENA, GRANJETAKO UNTXIENA, EHIZARENA;
ETA AIPATUETATIK ERATORRITAKOENA.
642.1 Epigrafea.—Haragi eta haragi hondakinen txikizkako salmenta eta haragiz
elaboratutako ekoizkinena, hala nola haragitik erakarritakoena; arraultzena, hegaztiena,
abere etxaldetako untxiena, ehizarena; eta aipatuetatik eratorritekoena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 329,69 euro.
—40 000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 248,82 euro.
—10 000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 174,17 euro.
—Gainontzeko herrietan: 174,17 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—642 Taldean jasotako iharduketa guztiak burutzea.
—Gazta, gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
—Nork bere establezimenduan, haragitik erakarritako produktuak egitea, horiek nork bere
salmentarako dependentzi propioetan saldu ahal izango direlarik bakar bakarrik.
642.2 Epigrafea.—Harategi urdaitegietan haragi fresko eta izoztuaren txikizkako salmenta,
haragi hondakinena eta haragitik erakarritako edozein motatako ekoizkinena; arraultzena,
hegaztiena abere etxaldetako untxiena, ehizarena eta horietatik erakarritako ekoizkinena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 292,36 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 r arteko herrietan: 217,72 euro.
—10 000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharra. Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Gazta gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
—Nork bere establezimenduan, haragitik erakarritako produktuak egitea, horiek nork bere
salmentarako dependentzi propioetan saldu ahal izango direlarik bakar bakarrik.

642.3 Epigrafea—Harategi urdaitegietan, haragi freskoa eta izoztuaren txikizkako salmenta,
haragi hondakinena, haragi industriatik ekarritakoena eta haragi ekoizkin freskoena, haragi
gordinarena, adobatuarena, urdai gatzatuarena, odol enbutidoak (odolkiak) eta, ohizkoak
izanik, baimena duten antzeko beste batzurena; hala nola arraultzena, hegaztiena, abere
etxaldetako untxiena, ehizarena eta horietatik erakarritako ekoizkinena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 236,38 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 174,17 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 124,41 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Gazta, gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
—Nork bere establezimenduan, haragitik erakarritako produktuak egitea, horiek nork bere
salmentarako dependentzi propioetan saldu ahal izango direlarik bakar bakarrik.
642.4 Epigrafea.—Harategietan, haragi freskoa eta izoztuaren txikizkako salmenta, haragi
hondakinena eta haragitik erakarritako edozein motatako ekoizkinena; hala nola arraultzena,
hegaztiena, abere etxaldetako untxiena, ehizarena eta horietatik erakarritako ekoizkinena.
Udal kuota minimoa.
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 186,61 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Gazta, gantzak eta saltsak txikizka saltzea.
—Abereak hiltegi baimenduetan hiltzea.
642.5 Epigrafea.—Arraultzen, hegaztien, abere etxaldetako .untxien, ehizaren eta horietatik
erakarritako ekoizkinen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 111,97 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 68,43 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
642.6 Epigrafea.—Abasturako abere fresko eta izoztuetatik erakarritako erraiki eta
hondakinen txikizkako salmenta, hartarako dependentzietan egiten denean.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 136,85 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
643 TALDEA. ARRAINEN ETA ARRAIN EKOIZKINEN TXIKIZKAKO SALMENTA,
HALA NOLA ARRAI HAZTEGIETAKO EKOIZKINENA ETA BARAKUILUENA.
643.1 Epigrafea—Arrainen eta arrain ekoizkinen txikizkako salmenta, hala nola arrai
haztegietako ekoizkinena eta barakuiluena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 155,51 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 93,31 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra: Epigrafe honek bakailaoaren eta arrain gatzituen txikizkako salmentarako
ahalmena ematen du.

643.2 Epigrafea.—Bakailua eta gatzitutako baste arraiki batzuren txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 136,85 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
644 TALDEA. OGIAREN, PASTELKIEN, GOZOKIEN ETA ANTZEKOEN
TXIKIZKAKO SALMENTA, HALA NOLA ESNEAREN -ETA ESNEGAIENA.
644.1 Epigrafía.—Ogiaren, pastelkien, gozokien eta antzekoen txikizkako salmenta, hala
nola esnearen eta esnegaiena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 180,39 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—10.000 biztanle bsino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 80,87 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
Ogi eta ogi berezi moeta guztien txikizkako salmenta; pastelgintza, gozogintza, opilgintza
eta erreposteritza ekoizkinena; obleena, barkiluena, gozokiena, turroiena, gantzopilena,
pastena, gozotako kontserbena, gailetena, kakao eta txokolatearena eta beren eratorkinena
eta ordezkoena; hala nola, esnearen eta esnegaien eta eztiaren txikizkako salmenta;
izozkiena, fianbreena, era guztietako kontserbena; haragi edo arrain saldena,
almibarretako, mermeladatako edo pastetako fruitena; infusio, kafe eta solubleena;
boteilaratutako edari markakoena; gaztena, enbutidoena eta enparedaduena.
Era guztietako ogi eta opil, gozo, eta erreposteritzagintzako ekoizkinak establezimenduan
bertan egitea, beti ere salmenta, horretarako gertatuak diren dependentzi propioetan
egiten bada.
Establezimenduan bertan, bertakoak diren ekoizpenak dastatzea, edari freskagarrien
laguntzarekin batera. Artikuluak bisuteri fineko ontzietan, portzelanazkoetan edo
fantasiazkoetan saltzea, hala nola beste edozein eratako ontzietan, hau da, plastikozko edo
trapuzko panpinetan.
644.2 Epigrafea—Ogi berezi eta opilgaien saltokiak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 87,09 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Ogi eta ogi berezi moeta guztien eta opilgaien txikizkako salmenta, barne delarik
opilgintza industriala ere; hala nola, esnearen eta gainontzeko esnegaien txikizkako
salmena.
—Era guztietako ogi eta opilgintzako ekoizkinak establezimenduan bertan elaboratzea,
beti ere beren salmenta, horretarako gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.

644.3 Epigrafea.—Pastelgintza, opilgintza eta gozogintzako ekoizkinen txikizkako
salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 87,09 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Ogi eta ogi berezi moeta guztien txikizkako salmenta; pastelgintza, gozogintza,
opilgintza eta erreposteritza ekoizkinena; obleena, barkiluena, gozokiena,
gozogaiena,turroiena, gantzopilena, pastena, gozotako kontserbena, gailetena, kakao eta
txokolatearena eta beren eratorkinena eta ordezkoena; hala nola, esnearen eta esnegaien
eta eztiaren txikizkako salmenta; izozkiena eta era guztietako kontserbena; almibarretako,
mermeladatako edo pastetako fruitena; infusio, kafe eta solubleena; boteilaratutako edari
markakoena.
—Era guztietako ogi eta opilgintzako ekoizkinak establezimenduan bertan egitea, beti ere
salmenta, horretarako gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.
—Artikuluak bisuteri fineko ontzietan, portzelanazkoetan edo fantasiazkoetan saltzea, hala
nola beste edozein eratako ontzietan, hau da, plastikozko edo trapuzko panpinetan.
644.4 Epigrafea—Izozkien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 124.41 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Era guztietako izozkien txikizkako salmenta, tarta izoztuak eta edari hotzak ere barne
direlarik, hau da, hortxata, granizatuak, etab...
—Izozkin eta tarta izoztuak establezimenduan bertan egitea, beti ere salmenta, horretarako
gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.
644.5 Epigrafea.—Gozoki eta bonboien txikizkako salmenta
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 155,51 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 124,41 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharra Epigrafe honek ondorengoetarako ahalmena ematen du:
—Bonboiak eta gozokiak establezimenduan bertan egitea, beti ere salmenta, horretarako
gertatuak diren dependentzi propioetan egiten bada.
—Artikuluak bisuteri fineko ontzietan, portzelanazkoetan edo fantasiazkoetan saltzea, hala
nola beste edozein eratako ontzietan hau da, plastikozko edo trapuzko panpinetan.
644.6 Epigrafea.—Estaldura edo erreilenoa duten eta ez duten masa frijituen txikizkako
salmenta, patata frijituena, zizka-mizka gaiena, fruitu lehorrena, hala nola, gozokiena,
txokolatezko ekoizkinena eta edari freskagarriena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 111,97 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 55,98 euro.
—Gainontzeko herrietan: 37,32 euro.
Oharra: Epigrafe honek txurrugintzako ekoizkinak eta patata frijituak establezimenduan
bertan egiteko ahalmena ematen du, beti ere salmenta, horretarako gertatuak diren
dependentzi propioetan egiten bada.
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Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 87,09 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
646 TALDEA. TABAKO GAIEN ETA ERRETZAILEARENTZAKO ARTIKULUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA.
646.1 Epigrafea.—Era eta forma guztietako tabako gaien txikizkako salmenta, Saltoki
Orokorretan, Berezietan eta Barnekoetan egiten denean.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro .
Oharra: Epigrafe honetakoa da 646.8 epigrafean jasotako artikuluen txikizkako salmenta,
hau da, erretzeko paperarena eta balio txikia izanik ere, errotazio indize altua duten
objetuena; beti ere beren salmenta Monopolioaren organo kudeatzailea iharduketa
nagusiaren akzesorio izaeraz, baimendua denean; era berean, epigrafe honetakoa izango
da, baitere, era guztietako inpreso eta dokumentuen salmenta, beti ere beren banaketa
aipatu Saltokiei egotzi zaienean.
646.2 Epigrafea.—Era eta forma guztietako tabakogaien txikizkako salmenta, Saltoki
Orokorren aldi baterako saltokia egiten denean.
—30 egunerarte: Kuota: 23,70 euro.
—30 egun baino gehiagotik 60 egunera arte: Kuota: 47,47 euro.
—60 egun baino gehiagotik 90 egunera arte: Kuota: 71,17 euro.
—90 egun baino gehiagotik 120 egunera arte: Kuota: 94,93 euro.
—120 egun baino gehiagotik 150 egunera arte: Kuota: 118,63 euro.
646.3 Epigrafea.—Era eta forma guztietako tabakogaien txikizkako salmenta, izaera
Osagarridun Saltokietan egiten denean.
Kuota: 65,32 euro.
646.4 Epigrafea—Tabako laboreen txikizkako salmenta, errekargodun salmenta baimena
duten establezimendu komertzialetan egiten denean.
Kuota: 27,12 euro.
646.5 Epigrafea— Tabakogaien txikizkako salmenta, makina automatikoetan egiten denean
eta errekargodun salketa baimenera jotzen denean.
646.51 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
Udal kuota minimoa: 12,440951 euro makinako.
Kuota hau makina jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren
titularrak ordainduko du esklusiboki.
646.52 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, makinaren jabeak.
Estatuko kuota berezia: 12,440951 euro makinako.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.
464.6 Epigrafea—Era eta forma guztietako tabakoen txikizkako salmenta, tabakotegiak ez
diren lokaletan sartzen direnean.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 159,24 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagatik 100.000 arteko herrietan: 119,43 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 90,82 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.

646.7. Epigrafea—Baimen berezia duten titular baliogutxitu fisikoek egindako tabakogaien
txikizkako salmenta.
Oharra: Epigrafe honetako subjektu pasiboek ordainduko duten zergaren kuota, zero
izango da.
646.8 Epigrafea—Erretzaileentzako artikuluen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 187,86 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 140,58 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 108,86 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharra: Epigrafe honek ondorengo artikuluen txikizkako salmentarako edo proportzio
txikitan saltzeko, baimena ematen du: idaz materialea, hau da, karpetak, kartazalak eta
plegubakarrak
idazlumak,
lapitzak,
boligrafoak,
borragomak,
lakrak,
tintontziak,liburuzkak, blokak, kartak, estanpak eta postalak, beti ere aipatu artikuluek
harri bitxirik ez badute.
646 TALDEARENTZAKO OHAR AMANKOMUNAK:
1ª. TaIde honen barruan matrikulalurik aurkitzen diren subjekto pasiboek posta seiluak
eta efektu tinbratuak saldu ahal izango dituzte, inolako kuota gehigarririk ordaindu
gabe.
2ª Talde honen barruan matrikulaturik egon gabe posta seiluak eta efektu tinbratuak
saltzen dituztenek, aipatu iharduera burutzeagatik zero kuotako erregimenean
tributatuko dute.
647 TALDEA. ELIKAGAIEN ETA OROHAR EDARIEN TXIKIZKAKO SALMENTA.
647.7 Epigrafea.- Era guztietako
establezimenduak saltzailea duenean.

elikagaien

eta

edarien

txikizkako

salmenta,

Udal kuota minimoa:
- 100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 186,61 euro.
- 40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 149,29 euro.
- 10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
- Gainontzeko herrietan: 93,31 euro.
Oharrak:
1ª. Ez dira epigrafe honetan sartuko haragi eta arrain freskoaren txikizkako salmentarako
iharduketak, ez eta tabakoarenak ere.
2ª. Epigrafe honek xaboi eta etxerako garbigaien txikizkako salmentarako ahalmena
ematen du.
647.2 Epigrafea.—Edozein eratako elikagai eta edarien txikizkako salmenta, autozerbitzu
errejimenean eta errejimen mistoan egiten denean eta saltokiak 120 metro karratu baino
gutxiago duenean.
Kuota: 267,48 euro.
647.3 Epigrafea.— Edozein eratako elikagai eta edarien txikizkako salmenta, autozerbitzu
erejimenean edota superzerbitzutan errejimen mistoan egiten denean, superzerbitzutzat
hartuko delarik, saltokiaren lurrazalera 120 metro karratu eta 399 metroren artekoa denean.
Kuota: 659,37 euro
647.4 Epigrafea.—Edozein eratako elikagai eta edarien txikizkako salmenta, autozerbitzu
errejimenean edota supermerkatuetan errejimen mistoan egiten denean, supermerkatutzat
hartuko delarik, saltokiaren lurrazalera 400 metro karratu edo gehiago denean.
Kuota: 1.101,02 euro.
Oharra: Epigrafe honek, 653.3 eta 659.4 epigrafeetan sailkatu diren artikuluen txikizkako
salmentarako ahalmena ematen du.

ONDORENGO OHARRAK 647.2, 647.3 ETA 647.4 EPIGRAFEEI DAGOZKIE:
1ª Epigrafe horietan ez da tabakoa saltzerik sartu.
2ª Epigrafe horiek garbigaitegietako eta lurrindegietako gaien txikizkako salmentarako,
eta sistema berberean, ahalmena ematen dute.
647.5 Epigrafea.—Elikagaien eta edarien hornizioa, tabakoa ezik, makina saltzaileen bidez
egitea.
647.51 Subepigrafea.—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
Udal kuota minimoa: 6,971740 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau makina jarrita dagoen establezimendu eta lokalaren
titularrak ordainduko du esklusiboki.
647.52 Subepigrafea—Estatuko kuota berezia, makinaren jabeak.
Estatuko kuota berezia: 6,971740 euro makinako.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.

65 MULTZOA. ELIKAGAIAK EZ DIREN EKOIZKIN INDUSTRIALEN TXIKIZKAKO
SALMENTA, ESTABLEAZIMENDU FINKOETAN.

651
TALDEA.
OINETAKOGINTZA,
SALMENTA.

OLHALGLNTZA
EKOIZKINEN,
JANTZIGINTZA,
LARRU ETA LARRUKI ARTIKULUEN TXIKIZKAKO

651.1 Epigrafea—Oihalgintza ekoizkinen, etxeko jantzigaien, alfonbra eta antzekoen eta
tapizerigaien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 174,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 133,12 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra: Epigrafe honek, 651.4 epigrafean sailkatutako mertzeri eta paketeri artikuluen
txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, haren osagarri gisa, baina han zehaztutako
ahalmenak eskuratzen ez direlarik.
651.2 Epigrafea—Jantzi eta zorongentzoko era guztietako prenden txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 279,92 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 211,50 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 155,51 euro.
—Gainontzeko herrietan: 93,31 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honek jantzien akzesorioen salmentarako ahalmena ematen du, hau da,
abaniko, guardasol, aterki, makulu, etab.
2. Era berean, epigrafe honek, eta osagarri gisa, oinetakoen, larrugaien eta 651.6
epigrafean sailkatutako gaien txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, baina han
zehaztutako ahalmenak eskuratzen ez direlarik.
3. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek bisuteri gaien txikizkako salmenta
egin dezakete, esklusiboki.

6513 Epigrafea—Mihiseria eta kortseteria gaien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 174,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 133,12 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra: Epigrafe honek, eta osagarri gisa, 651.4 epigrafean sailkatutako mertzeri eta
paketeri artikuluen txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, baina han zehaztutako
ahalmenak eskuratzen ez direlarik.
651.4 Epigrafea.—Mertzeri eta paketeri gaien txitizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 136,85 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharrak:
1. Epigrafea honek, 651.2 epigrafean sailkatutako jantzigaien txikizkako salmentarako
ahalmena ematen du, aipatu epigrafeko kuotaren %25a ordainduz, baina han zehaztutako
ahalmenik ez da eskuratuko.
2. Era berean, epigrafe honek 659.5 epigrafean, esklusiboki sailkatutako bisuteri gaien
txikizkako
salmentarako ahalmena ematen du.
3. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek higiene eta garbiketa
pertsonalerako gaien salmentari ekin diezaiokete.
651.5 Epigrafea.—Jantzi berezien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 136,85 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 80,87 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharra. Epigrafe honetakoa da lanerako jazkien, uniformeen, larruzko jantzi eta
antzekoen txikizkako salmenta, hala nola, euritako jazki joskuradun edo plastikozko
soldaduradunena, jantzi militarrena eta kirol jantziena, apaizena eta erlijiosoena,
antzezleena, etabarrena.
651.6 Epigrafea—Oinetakoen, larruzko artikuluen eta antzekoen edota ordezkoen
txikizkako salmenta, hala nola, uhelena karterena, boltsoena eta, orohar maleta eta bidai
artikuluena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 174,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 133,12 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra. Epigrafe honek, eta osagarri gisa, 651.2 epigrafean sailkatutako larruzko
jantzien, antezkoen eta napazkoen txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, han
zehaztutako ahalmenak eskuratzen ez direlarik.

651.7 Epigrafea.—Larruzko jantzien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 304,80 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 230,16 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 161,73 euro.
—Gainontzeko herrietan: 93,31 euro.
Oharra: Epigrafe honek establezimenduan bertan larruzko jantziak egiteko nahiz epigrafe
barruan sailkatutako gaien konponketa, garbiketa eta kontserbaketa lanetarako ahalmena
ematen du.
Era berean, eta osagarria gisa, larrugaiak eta imitazioak edo ordezkoak, hala nola,:
gerrikoak, karterak, boltsoak, e.a txikizka saltzeko ahalmena ematen du. 44
652. TALDEA. SENDAGAIEN ETA FARMAZI EKOIZKINEN TXIKIZKAKO
SALMENTA; DROGERI ETA GARBIKETARAKO ARTI KULU EN TXIKIZKAKO
SALMENTA; LURRINGINTZA ETA ERA GUZTIETAKO KOSMETIKOENA;
OROHAR KIMIKA EKOIZKINENA, ETA BELAR DENDETAKO BELAR ETA
LANDAREEN TXIKIZKAKO SALMENTA.
652.1 Epigrafea—Farmaziak: sendogaien eta osasun eta higiene pertsonalerako gaien
txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 304,80 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 230,16 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 164,22 euro.
—Gainentzeko herrietan: 96,42 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan sartuko dira, bai giza bai abere erabilpenerako, sendagaien
elaborazioa eta banaketa, sendagaitzat joko direlarik indarreango legediak hartarakotzat
jotzen dituenak.
Era berean, egigrafe honek ondorengoak banatzeko ahelmena ematen du: osasun
ekoizkinak, senda materialeak (esterilizatuak, esterilizatu gabekoak, esparadrapuak,
kotoiak, alkoholak, josketa materialea, zelulosak, termometroak, ziztorratzak eta orratz
hipodermikoak), inkontinentziarako osasun tresnak, optikarako osasun tresnak, ur eta izotz
boltsak, gomazko eta plastikozko artikulu higienikoak, biberoiak, hezigailuak,
sendaketarako, prebentziorako edo zuzenketarako ortopedi aparatuak, ostomia materialea,
farmazietan ohiz salgai den tresneria medikokirurgiko txikia, dermofarmazi izaera duten
kosmetikoak eta higiene pertsonalerako ekoizkinak, senda belarrak, pertsona eta
animalietan zuzenean aplikatzeko intsektiridak, haur janari bereziak, janari dietetikoak eta
geriatri janariak, hala nola aipatu produktu guzti horien aplikaziorako tresneria guztia,
metalurak eta senda urak, hala nola neurri fisikoak hartzea (pisua, altuera eta tentsioa).
2. Ez da epigrafe honen barrukoa farmazeutikari analista klinikoaren profesionaltasun
lanik betetzea.
3. Optika oftalmikoa eta farrnazi bulego barruko audiometria akustikoen modalitatea
betetzen duten farmazeutikoek, profesio hori betetzeari dagokion bezala, osasun izaera
duten aparatu eta materialeak saltzeko ahalmena dute, 659.3 epigrafeari, optikagaien
txikizkako salmentari, alegia, dagokion kuotaren %50a abanatuko dutelarik.

652.2 Epigrafea—Drogeri lurrindegi eta kosmetika gaien txikizkako salmenta, garbigaiena,
pinturena, barnizena, hala nola, kimika ekoizkinena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 217,72 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 161,73 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honek, 652.3 epigrafean sailkatutako ekoizkinen txikizkako salmen-tarako
abalmena ematen du.
2. Era berean, epigrafe honen barrukoa da ondorengo gaien txikizkako salmenta: ekoizkin
fitosanitarioak, garbigaiak, kimikoak, plastikozko artikuluak, kandela eta argizarizko
artikuluak, higiene eta garbitasun pertsonalerako gaiak, xaboiaketa deterjenteak, pinturak,
bernizak eta solbaitzaileak, brotxak, errodilo eta margolarien lanabesak, apainketa
paperak, etxe konponketarako tresna eta materialeak, artegintzarako margoak (olioak,
akuarela, akrilikoak, etab.), paperak, bastidoreak, ehunzatiak, txispoiak, artegintzako
margoak aplikatzeko lanabes eta artikuluak, pilak eta bonbilak.
652.3 Epigrafea—Lurrindegi eta kosmetiko gaien txikizkako salmenta, hala nola higiene eta
garbitasun pertsonolerako artikuluak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 174,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 133,12 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan sartzen da kosmetikagaien eta kosmetikarako gai kimikoen txikizkako
salmenta, hala nola, metal ederrik ez duten apainketa pertsonalerako bisuteri gaiena eta
apain mahaietako artikuluena; era berean, epigrafe honetakoa izango da, baitere, lurrinen
aplikaziorako tresna elektrikoen txikizkako salmenta, bizarra mozteko makinena, ile
lehorgailuena eta masaia eta depilaziorako aparatu kosmetikoena.
2. Subjektu pasiboek kosmetika eta makilaia ekoizkinen demostrazioak egin ahal izango
dituzte, saltokian bertan.
652.4 Epigrafea.—Belar dendetan landare eta belarren txikizkako salmenta. Kuota: 186,61
euro.
Oharra: Epigrafe honetan belar dendetan saltzeko landare eta belarren (esklusiboki
farmazietan saldu behar direnak ezik) txikizkako salmenta sartuko da eta ondorengo gaiak
saltzeko ahalmena ematen du: dietetika eta errejimen berezietako jakiak, elikagai
biologikoak, makrobiotikoak eta naturalak, kosmetikagai naturalak, aurreko gaiei buruzko
informazio liburuak, hala nola gai horien aplikaziorako liburuak, eta antzeko beste zenbait
gai.

653 TALDEA. ETXE ETA ERAIKINTZA EKIPAMENDURAKO ARTIKULUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA.
653.1 Epigrafea—Altzarien (bulegoetakoak ezik) txikizkazko salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 143,07 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharrak:
1. Epígrafe honetan era guztietako altzarien (bulego eta sukaldeko altzariena ezik),
koltxoien eta somierren txikizkako salmenta sartuko da.
Era berean, eta osagarri gisa, epigrafe honetan sartuko da, baitere, koadro, lanpara,
sinadura gabeko margoak eta etxe apainketarako baste zenbait objetu.
2. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek, 651.1 epigrafeko ekoizkinen
txikizkako salmenta buru dezakete, epigrafe horri ezarritako kuotaren %50a ordainduz.
3. Epigrafe honetan sailkatutako iharduera gauzatzen deneko lokaletan Zergaren
Instrukzioaren 14.1.F) Erregelaren c) letrak adierazten duen murrizketa, adonola ere,
10eko 20koa izango da.
653.2 Epigrafea—Materiale eta aparatu elektrikoen, elektronikoen eta etxeko elektrikoa ez
den baste energiaren batez eragindako etxeko aparatuena eta sukaldeko altzariena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 379,45 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 311,02 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 211,50 euro.
—Gainontzeko herrietan: 111,97 euro.
Oharrak:
1. Epígrafe honek bertan sailkatu diren aparatuak instalatzeko eta konpontzeko ahalmena
ematen du.
2. Epigrafe honek adierazten duen txikizkako salmenta soilik elektrikoetarako mota
orotariko objektuetara mugatzen denean, hala nola, malguak, giltzak, kajetinak, bideraga
iluisolatuak, zinta isolatzailea, Bergman hodia eta antzeko bestelakoak, hodi metalikoak,
goritasun, fluoreszentzia eta neoneko lanparak, bai eta brontzerik edota antzeko metal
zizelaturik ez daukaten lanpara edo boskotxak ere, epigrafe hontan ordaindu beharreko
kuota bertan seinalatutakoaren 100eko 40koa izango da.
653.3 Epigrafea—Sukaldeko ontziteriaren, burdingaien, apaingaien, oparigai
erreklamogaien (bisuteria eta elektragailuak barne) txikizkako salmenta.

edo

Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 273,70 euro.
---40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 herrietan: 205,28 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharrak
1.a Epigrafe honetan ondorengo artikuluen txikizkako salmenta sartzen da: burdingaiak,
harigaiak, zerrailgaiak, ferrak, metalgaiak, iltzegaiak, loratzaintzagaiak, iturgaiak,
sendagintza, labanak eta antzekoak, elektrikoak izan edo ez edozein motatako erremintak
eta horien akzesorio eta ordezkoak, makina elektro- portatilak, metalgaiak, batzeko,
itsasteko eta soldatzeko gaiak, babes pertsonalesrako materiala, iturgaiak eta material
elektrikoa, pintura, babes pertsonalerako jantzi eta artikulu profesionalak, segurtasun
gaiak, lubrifikatzaileak, industrian erabiltzeko olioak, koipeztatzaileak, mahai-tresneria,
mahai eta sukalderako artikuluak, beti ere, egiteko metalbitxiak erabiltzen ez badira,
elektrikoak izan edo ez etxerako tresnak, giltzak, apalak, lanerako eserlekuak eta
metalezko armairuak, obretako makinaria txikia, oholak, listoiak eta etxea konpontzeko eta
txukuntzeko egurrezko beste artikulu batzuk, igeltsaritazko konponketetarako material
ontziratua, plastikozko tresnak eta brikolaiarako materialak.
2.a Epigrafe honek giltzen bikoizketarako, sokagaiak, itsasgaiak eta gas salmentarako
ahalmena ematen du.

653.4 Epigrafea—Eraikintzarako
mobiliariaren txikizkako salmenta.

materiale

eta

artikuluen

eta
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Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 242,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 180,39 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharra: Epigrafe honen barruan sailkatu diren subjektu pasiboek ahalmena izango dute
saldu dituzten beirak instalatzeko.
653.5 Epigrafea—Ate, leiho eto pertsiana, moldura eto markoen txikizkako salmenta, hola
nola oholtzena eto parket mosaikoena eta saskigaien eta kortxozko artikuluena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 155,51 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 93,31 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euros.
653.6 Epigrafea—«Brikolaia» artikuluen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 255,04 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 192,83 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharra: Epigrafe honen barruan sailkatu diren subjektu pasiboek ahalmena izango dute
iharduera honekin erlazionaturiko akzesorio eta osagarrien txikizkako salmentarako.
653.9 Epigrafea—Etxearen ekipamendurako b.i.s.g.ko zenbait artikuluren txikizkako
salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 143,07 euros.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
654 TALDEA. LEHORREKO IBILGAILUEN, AIREUNTZIEN ETA ITSASUNTZIEN
ETA MAKINERIAREN TXIKIZKAKO SALMENTA, AKZESORIOENA ETA
ERREKANBIORAKO PIEZENA.
654.1 Epigrafea.—Lehorreko ibilguiluen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gebiagoko herrietan: 242,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan 180,39 euro
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan 180,39 euro.
—Gainontzeko herrietan: 87,09 euro.
Oharra: Epigrafe honek aipatu ibilgailuentzako lubrikante, akzesorio, errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.
654.2 Epigrafea.—Lehorreko ibilgailuentzako akzesorio eta errekanbio piezen txikizkako
solmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 143,07 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharra: Epigrafe honek ibilgailuentzako
salmentarako ahalmena ematen du.
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654.3 Epigrafrea—Airetiko ibilgailuen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 242,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 180,39 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 87,09 euro.
Oharra: Epigrafe honek aipatu ibilgailuentzako lubrikante, akzesorio, errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahelmena ematen du.
654.4 Epigrafea—Ibaietako ibilgailuen eta beladun edo motordun untzien txikizkako
salmenta, hala nola kiroluntziena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 199,06 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan 149,29 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan 111,97 euro.
—Gainontzeko herrietan 74,65 euro.
Oharra: Epigrafe honek aipatu ibilgailuentzako lubrikante, akzesorio , errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.
654 5 Epigrafea—Era guztietako makineriaren (etxeko, bulegoko. medikuntzako,
ortopediko, optiko eta argazkigintzako aparatuak ezik) txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 242,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 180,39 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 87,09 euro.
Oharra: Epigrafe honek aipatu makineriarentzako lubrikante, akzesorio, errekanbio eta
erreminten txikizkako salmentarako ahalmena ematen du.
654.6 epigrafea. Edozein motatako
gurpilkamaren txikizkako salmenta.
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Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euros.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 143,07 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainerako herrietan: 74,65 euro.
Oharrak:
1.a Epigrafe honek ahalmena ematen du epigrafe honetan adierazitako artikuluak saltzeko.
2.a Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek saltzen dituzten artikuluak osatu,
orekatu, lerrokatu eta konpondu ahal izango dituzte, dagozkien kuotak 100eko 20an
gehituz.
655 TALDEA. ERREGAI, KARBURANTE ETA LUBRIKANTEEN TXIKIZKAKO
SALMENTA.
655.1 Epigrafea.—Gasak eta karburanteak ezik, era guztietako erragaien txikizkako
salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 174,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 124,41 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 93,31 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
655.2 Epigrafea.—Era guztietako gas errekinen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 304,80 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 230,16 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagatik 40.000 arteko herrietan: 161,73 euro.
—Gainontzeko herrietan: 93,31 euro.

655.3 Epigrafea—Ibilgailuen horniziorako karburante, olio eta koipe lubritarien txikizkako
salmenta.
Kuota: 242,60 euro.
656 TALDEA. ONDASUN ERABILIEN TXIKIZKAKO SALMENTA, HALA NOLA,
ETXEAN ERABILTZEKO ALTZARI, JANTZI ETA TRESNA ARRUNTENA.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 124,41 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Oharra: Talde honek ez du ahalmenik ematen ondorengo hauen txikizkako salmentarako:
bitxitegi, bisuteri eta erlojutegi artikuluak, antzinako gauzak, arte obrak, garraio
elementuak, industri eta bulego makineria eta ekipamendua, eta material eta aparailu
elektronikoak.
657 TALDEA. MUSIKA INSTRUMENTUEN
TXIKIZKAKO SALMENTA, OROHAR.

ETA
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Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 180,39 euro.
—40.000 biztanle baino gebiagotik 100.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—10.000 biztanle baino gebiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 80,87 euro.
Oharra: Talde honek musikako paper marratuaren eta mota orotariko musika
konposizioen txikizkako salmenta barne hartzen du, bai eta saldutako instrumentaren
eskuzko konponketa ere.
659 TALDEA. TXIKIZKAKO BESTE SALMENTA MOETA BAT.
659.1 Epigrafea.—Seilu, txonpon, domina oroitgarri, bildumazaleen bilete, artelan eta
aintzinako gauzen, banakako nahiz bildumako mineralen, fosil, insektu, maskor, landare eta
animali disekatuen txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 150,25 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 114,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 90,15 euro.
—Gainontzeko herrietan 66,11 euro.
Oharra: Epigrafe honek bere barruan sailkaturik aurkitzen diren artikuluen handizkako
salmentarako ahalmena ematen du, artelan eta antzinako gauzena salbu.
659.2 Epigrafea.—Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipaien txikizkako
salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 143,07 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
659.3 Epigrafea.—Medikuntza, ortopedia, optika eta argazkigintzarako aparatu eta
tresneriaren txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 155,51 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 118,19 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 93,31 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra: Epigrafe honetan sailkatuta dauden eta argazkietarako materiala saltzen duten
sujetu pasiboek ahalmena dute argazkien karreteak hartzeko eta ondoren kanpoko
laborategi batek errebelatutako argazkiak emateko.

659.4 epigrafea. Liburu, aldizkari eta papergaien eta bulegogaien txikizkako salmenta, baita
marrazkigintzako eta arte ederretako tresna eta lanabesena.
Gutxieneko udal kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 85,84 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharrak:
1.- Epigrafe honek jostailuen txikizkako salmentarako ahalmena ematen du, jostailuak
mekanikoak, elektrikoak eta elektronikoak ez direnean.
2.- Epigrafe honetan “prentsa kioskoak” ere sartu dira. Halakotzat hartuko dira jarduera
nagusia prentsa eta aldizkako argitarapenak txikizka saltzea duten establezimenduak, bai
eta aipatu kioskoetako ohiko
659.5 Epigrafea—Bitxigaien, erlojugintzako gaien, zilargintza eta bisuterigintzako gaien
txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 404,33 euro.
—40.0D0 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 311,02 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 217,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 124,41 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honek, epigrafean bertan zehaztu diren artikuluak, establezimenduan bertan
konpontzeko ahalmena ematen du.
2. Bisuteri gaien txikizkako salmenta esklusiboak aurreko kuota horien %50a ordainduko
du. 100eko 50eko kuoten murrizpen berbera aplikatuko zaio erlojugintzako txikizkako
salmenta esklusiboari.
3. Epigrafe honek establezimenduan bertan kristalezko, brontzezko eta baste metalez
egindako gauzak saltzeko ahalmena ematen du, hala nola, ispiluak, argi-armiarmak,
lanparak, kandelontziak eta gainerako apaingarriak.
659.6 Epigrafea—Jostailuen, kirolgaien, kirol jantzien, oinetakoen eta zorongen txikizkaho
salmenta, hala nola arma, kartutxo eta pirotekni gaiena.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 174,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 133,12 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—Gainontzeko herrietan: 68,43 euro.
Oharra: Epigrafe honetakoa da txirristra, zibo, etabar bezalako haur parkeetako
jolastresnen txikizkako salmenta.
659.7 Epigrafea— Hazi ongarri, landare eta animali txikien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euros.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 87,09 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
Oharra: Epigrafe honek lorazaintza, loradenda eta animali txikiak zaintzearekin
erlazionaturik dauden era guztietako kimika elkoizkinen eta artikuluen txikizkako
salmentarako ahalmena ematen du.

659.8 Epigrafea.—«Sex-shop etako gaien txikizkako salmenta.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,83 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 143,07 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 105,75 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
Oharrak:
1. Establezimendu moeta honetan masaia, sauna, proiekzio gela, etabarren zerbitzua
ematen denean, epigrafe honetako kuotaren %75a gehituko da.
2. Epigrafe honetakotzat joko dira aipatu zerbitzuen eskaintza, txikizkako salmentarik gabe
ere, eta hala gertatzen denetan 180,303631 euroko kuota ordainduko da.
659.9 Epigrafea.—Agrupazio honetan zehaztu ez diren beste ekoizkin batzuren txikizkako
salmenta,
653.9 epigrafean sailkatu behar direnean ezik.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 485,20 euro.
—40 000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 373,23 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 261,26 euro.
—Gainontzeko herrietan: 149,29 euro.
64 ETA 65 MULTZOEI DAGOKIEN OHARRA:
64 eta 65 Multzoetan sailkatutako iharduketak egiten direneko lokalek 50 metro
karratuko edo metro karratu gutxiagoko azalera konputagarria dutenean, Multzo
horretako talde edo epigrafeei dagokien kuota, kasuan kasu adierazitakoaren 100eko
50ekoa izango da. Arestian aipatutako azalera konputagarria 50 eta 70 metro karratuen
artekoa denean talde edo epigrafeei dagokien kuota kasuan kasu adierazitakoaren
100eko 80koa izango da.

66 MULTZOA. SALMENTA MISTO EDO INTEGRATUA, ESTABLEZIMENDU FINKOTIK
KANPOKO TXIKIZKAKO SALMENTA (ANBULANTZI AZOKA TXIKIAK ETA NOIZTIK
BEHINKA EDO ALDIZKAKO AZOKAK); BILTEGI ERAKUSKETA ERREJIMENEKO ETA
APARATU AUTOMATITO BIDEZKO SALMENTA, POSTA ETA KATALOGO BIDEZKO
ZENBAIT EKOIZKINEN TXIKIZKAKO SALMENTA.

661 TALDEA.
INTEGRATUA.

LURRAZALERA

HANDITAKO

SALMENTA

MISTO

EDO

661.1 Epigrafea—Biltegi handietako salmenta, hartakotzat hartuko direlarik aukera handia
eta sakona eskaintzen duten establezimenduak eta, orohar, gama zabaleko ekoizkinak
(nagusuki etxearen ekipamendurako artikuluak, konfekzio gaiak, oinetakoenak,
lurringaienak, elikadurarenak, etab.), departamentu anitzetan aurkezten direnak, normalean
saltzaile baten laguntzaz eta, gainera bezeroen esku zenbait zerbitzu eskaintzen dutenak.

Kuota:
10.000 m2.raino 1,682834 euro m2ko.
10.001etik 20.000 m2.raino..628743 euro m2ko
20.001etik 30.000 m2.raino..1,412378 euro m2ko
30.001etik 40.000 m2.raino..1,352277 euro m2ko
40.001etik 50.000 m2.raino..1,286166 euro m2ko
50.001etik 60.000 m2.raino..1,129903 euro m2ko
60.001etik 70.000 m2.raino.1,051771 euro m2ko
70.000 m2tik gora
0,450759 euro m2ko

661.2 Epigrafea— Hipermerkatuetako salmenta, hartakotzat joko direlarik, nagusiki
salmenta handiko elikagaien eta elikadurarako gaiak ez direnen aukera zabal bat auto
zerbitzuan eskaintzen duten establezimenduak, normalean, aparkalekuak dituetenak eta,
gainera, bezeroen esku zenbait zerbitzu eskaintzen dutenak.
Kuota:
10.000 m2.raino 1,400358 euro m2ko
10.001etik 20.000 m2.raino 1,340257 euro m2ko
20.001etik 30.000 m2.raino..1,340257 euro m2ko
30.001etik m2.tik gora
1,340257 euro m2ko
661.3 Epigrafea—Almazen popularretako salmenta, hartakotzat joko direlarik,
kontsumogaien nahiko aukera handia sekzio askotan eskaintzen dutenak eta autozerbitzu
edo preaukeraketa bidez saltzen dutenak, prezio gama baxuan eta zerbitzu murritzarekin.
Kuota:
1.500 m2.raino 0,655103 euro m2ko
1.501etik 3.000 m2.raino 0,595002 euro m2ko
3.001etik 5.000 m2.raino 0,528891 euro m2ko
5.000 m2.tik gora
0,468789 euro m2ko
TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Talde honetan matrikulatutako subjektu pasiboek txikizkako eta handizkako
salmentak egin ahal izango dituzte, inolako kuota gehigarririk ordaindu gabe, hala nola
beraiei dagozkien baste zenbait iharduketa guztiak, hau da, aparkalekuak, kafetegi
jantokiak, ileapaindegi eta edertasun gelak, bidai agentziak, neurrirako konfekzioa,
beren artikuluak montatzea eta jartzea, izozgailuak, elikagaiak elaboratzea eta
prestatzea, etab., hala nola ahalmena izango dute lokal barruan hirugarrenei guneak
uzteko, edozein titulupean eta kontraprestazioen bidez, beren iharduketa ekonomikoak
bete ditzaten.
2. Talde honi dagozkion kuotak kalkulatzeko, establezimenduaren lurrazalera osoa
konputatuko da (biltegi nagusia, hipermerketua edo saltoki popularra), barne izango
direlarik bulego, estalpeko aparkaleku, biltegi, eta barretara emandako zonak ere. Era
berean, hirugarrenek, erabilpenerako emakida moduan edo beste edozein titulupean,
okupatzen dituzten zonak ere konputatu egingo dira. Ez dira konputatuko, ordea,
estalperik gabeko lurrazalerak edozein izanik ere beren erabilpena.
3. Aipatu establezimenduetako zonak iharduketa ekonomikoak betetzeko okupatzen
dituztenek, nahiz emakida moduan edo baste edozein titulupean, burutzen duten
iharduketari dagokion kuotaren zergak ordainduko dituzte, zerga horien eraginetarako,
aipatu zona horiek ez direlarik lokal bezala kontsideratuko.
4. Talde honetan ez da sailkatu tabakoaren salmenta.
662 TALDEA. SALMENTA MISTOA EDO INTEGRATUA TXIKIZKAKOA DENEAN.
662.1 Epigrafea—Ekonomato eta kontsumoko kooperatibetan era guztietako artikuluen
txikizkako salmenta.
Kuota: 653,15 euro.

662.2 Epigrafea. Era guztietako artikuluen txikizkako salmenta, barne direlarik elikagaiak
eta edariak, 661 Taldean eta 662.1 epigrafean zehaztutako establezimenduak ez direnean.
Kuota: 404,33 euro.
Oharra: Establezimendua 2.500 bizilagun baino gutxiagoko eskubidedun populazioa daten
herrietan kokatzen denean, 37,32 euroko zerga kuota ordainduko du.

662 TALDEARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Multzo honetan sailkatutako iharduketak egiten direneko lokalek 50 metro karratu
baino gutxiagoko azalera konputagarria dutenean, hauen kuota dagokienaren 100eko
50ekoa izango da. Arestian aipatutako azalera konputagarria 50 eta 70 metro karratuen
artekoa denean hauen kuota dagokienaren 100eko 80koa izango da.
2. Talde honetan ez da sailkatu tabakoaren salmenta.
663 TALDEA. TXIKIZKAKO SALMENTA, MERKATAL ESTABLEZIMENDU
FINKOTIK KANPO EGITEA (ANBULANTZIA, MERKATU TXIKIAK, NOIZTIK
BEHINKAKO ETA ALDIZKAKO AZOKAK).
663.1 Epigrafea—Elikagaien, bai eta edari eta izokiena ere, txikizkako salmenta, merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egitea.
Udal kuota minimoa:
—100.00.0 biztanle baino gehiagoko herrietan: 102,02 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 76,51 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 59,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 51,01 euro.
Kuota probintziala: 317,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 447,87 euro.
Oharra: Ore frijituak, estaldurakin nahiz beteak, patata frijituak, aperitiboak, fruitu
lehorrak eta litxarreriak besterik ez saltzen dituen eta txokolatea eta edari freskagarriak
prestatzen dituen merkatal establezimendu finkoetatik kanpo dagoen komertzioari
ahalmena ematen zaio komertzioan bertan edo komertzio-ibilgailuan txurroak eta patata
frijituak egiteko, beti ere, komertzioan saltzen badira.
663.2 Epigrafea.—Ohialgintza eta konfekzioko gaien txikizkako salmenta merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egitea.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 102,02 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 76,51 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 59,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 51,01 euro.
Kuota probintziala: 317,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 447,87 euro.
663.3 Epigrafea.—Oinetakoen, larru eta larrugaien trxikizkako salmenta merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egiten denean.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 102,02 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 76,51 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 59,72 euro.
—Gainontzeko herrietan 51,01 euro.
Kuota probintziala: 317,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 447,87 euro.
663.4 Epigrafea.—Drogeri, kosmetika eta kimika gaien txikizkako salmenta, merkatal
establezimendu finkotik kanpoan egitea.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 102,02 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 76,51 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 59,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 51,01 euro.
Kuota probintziala: 317,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 447,87 euro.

663.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko merkantzien txikizkako salmenta, merkatal establezimendu
finkoetatik kanpo egitea.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 102,02 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 76,51 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 59,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 51,01 euro.
Kuota probintziala: 317,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 447,87 euro.
Oharra: Gabonetako azokak, liburu feriak, etabar bezalako iraungabeko izaera duten
azoka eta feria bakar batean iharduten duten subjektu pasiboek eta iharduera honen
eraginetarako bakarrik, 37,32 euroko udal kuota minimoaren zerga ordainduko dute.
664 TALDEA. SALMENTA, GORDAILUETAKO ERAKUSKETA BIDEZ ETA
APARATU AUTOMATIKOEN BIDEZ EGITEA.
664.1 Epigrafea.—Edozein motatako artikulu ezberdinak gordailuetako erakusketa bidez
saltzea.
664.11 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren titularra.
Udal kuota minimoa: 4,976380 euro erakustoki bakoitzeko.
Kuota hau, erakustokia jarrita dagoen establezimendu edo
lokalaren titularrak ordainduko du esklusiboki.
Oharra Erakustokia jarrita dagoen establezimendu edo lokal horretan titularrek,
establezimendu edo lokal horretan burutzen den iharduera nagusiari dagokion kuota,
epigrafe honi dagokion udal kuotaren zenbatekoarekin gehituko dute.
Zergaren likidazioaren ondorioetarako, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren Testu
Bategina onartzen duen apirilaren 20ko 1/1993 Foru Arau Arauemaile honetako 12.
artikuluan aurrikusitako udal indizea, subjektu pasiboaren berariazko iharduerari
dagokion tarifa kuota gehituaren zatiari soilik aplikatuko zaio, ez ordea, lokalean
jarritako erakustokiei dagokien zatiari.
664.12 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, erakustokien jabea.
Estatuko kuota berezia:
500 beirarasa arte .............................. 187,92 euro.
1.000 arte .......................................... 375,84 euro.
2.000 arte .......................................... 563,77 euro.
4.000 arte .......................................... .751,75 euro.
6.000 arte ......................................... .939,67 euro.
8.000 arte ......................................... 1.127,59 euro.
8.000tik gura ................ 1.315,51 euro.
Kuota hau erakustokien jabeak ordainduko du esklusiboki.
664.9 Epigrafea.—Bisg-eko zenbait artikuluren txikizkako salmenta, elikagai, edari eta
tabakoarena ezik, aparatu automatikoen bidez egiten denean.
664.91 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren titularra.
Udal kuota minimoa: 13,564843 euro aparatu automatiko
bakoitzeko.
Kuota hau, aparatu automatikoa jarrita dagoen establezimendu
edo lokalaren titularrak ordainduko du esklusiboki.
664.92 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, aparatuaren jabea.
Estatuko kuota berezia: 13,564843 euro aparatu automatiko
bakoitzeko. Kuota hau aparatuarenjabeak ordainduko du
esklusiboki.

665 TALDEA. ZENBAIT GAIREN TXIKIZKAKO SALMENTA, POSTA BIDEZ EDO
KATALOGO BIDEZ EGITEN DENEAN.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,92 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 112,59 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 83,98 euro.
—Gainontzeko herrietan: 65,32 euro.
Kuota probintziala: 751,43 euro.
Estatuko kuota berezia: 3.005,73 euro.
Oharrak:
1. Katalogo bidezko salmenta iharduketan subjektu pasiboari laguntzen diotenek, bai
beren biltegi edo almazenak utziz edo garraio tresnak edota handizkako saltzailearen
gainontzeko instalazio eta zerbitzuak utziz, Talde honetakoak bailiran, dagokien kuotaren
%50a ordainduko dute.
2. Katalogo bidezko salmenta iharduketan subjektu pasiboari laguntzen diotenek, bai
publikoari irekiak zaizkion beren lokalak utziz, eskaerak jasoz, merkantziak entregatuz,
merkantziak itzuliz, produktuen prezioak jasoz edo produktuen erakustegiak eta katalogoak
erakutsiz, Talde honetakoak bailiran, dagokien kuotaren %25a ordainduko dute. Aipatu
zergaketaren inportea 37,32 euro baino gutxiagokoa balitz, subjektu pasiboak 0 kuota
ordainduko du.

67 MULTZOA. ELIKAGAIEN ZERBITZUA.

671 TALDEA. JANTOKI ZERBITZUA.
671 Epigrafea—Bost sardexkakoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 342,13 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 189,10 euro.
—Gainontzeko herrietan: 111,97 euro.
671.2 Epigrafea.—Lau sardexkakoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 243,84 euro.
—40.000 biztanle baino gebiagotik 100.000 arteko herrietan: 174,17 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 130,63 euro.
—Gainontzeko herrietan: 85,84 euro.
671.3 Epigrafea—Hiru sardexkakoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 194,70 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 146,18 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 108,86 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
671.4 Epigrafea.—Bi sardexkakoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 85,84 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.

671.5 Epigrafea—Sardexka batekoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 133,12 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 77,13 euro.
—Gainontzeko herrietan: 58,47 euros.
672 TALDEA. KAFETEGIETAN.
672.1 Epigrafea.—Hiru kikaratakoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 194,70 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 146,18 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 108,86 euro.
—Gainontzeko herrietan: 74,65 euro.
672.2 Epigrafea.—Bi kikaratakoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 149,29 euro.
-40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 111,97 euro
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 85,84 euro.
—Gainontzeko herrietan: 62,20 euro.
672.3. Epigrafea—Kikara batekoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 133,12 euro.
-40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
-10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 77,13 euro.
-Gainontzeko herrietan: 58,47 euro.
673 TALDEA. JANARIDUN EDO JANARI GABEKO KAFETEGI ETA TABERNETAN.
673.1 Epigrafea.—Kategori berezikoak.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 342,13 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 255,04 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 189,10 euro.
—Gainontzeko herrietan: 111,97 euro.
673.2 Epigrafea.—Beste kafetegi eta taberna moeta batzu.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan .... 133,12 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan 77,13 euro.
—Gainontzeko herrietan .................. 58,47 euro.
Oharra: Epigrafe honen barruan sailkatuko dira taberna izenez ezagutzen direnak.
671, 672 eta 673 TALDEEI DAGOKIEN OHARRA: Talde horietan matrikulatutako
subjektu pasiboek merkatal zerbitzuaren xede diren salmenta gaiak establezimenduan
bertan saltzeko ahalmena dute.
672 eta 673 Taldeei dagokien oharra: Instituzio Publikoen menpe dauden hirugarren
adinekoentzako zentroetan kafetegi edo taberna zerbitzuak egiten dituzten subjektu
pasiboek dagokien kuotaren 100eko 50 ordainduko dute.

674 TALDEA. JANTOKI, KAFETEGI ETA KAFETEGI TABERNETAKO ZERBITZU
BEREZIAK.
674.1 Epigrafea.—Trakzio mekanikozko ibilgailuen zerbitzua.
Estatuko kuota berezia: 155,511882 euro ibilgailu bakoitzeko.
674.2 Epigrafea—Edozein eratako tren zerbitzua.
Estatuko kuota berezia: 211,496160 euro hartarako emandako
kotxe bakoitzeko.
674.3 Epigrafea.—Itsasuntzietako zerbitzua.
Estatuko kuota berezia: 211,496160 euro untzi bakoitzeko.
674.4 Epigrafea.—Aireuntzietako zerbitzua.
Estatuko kuota berezia: 155,511882 euro aireuntzi bakoitzeko.
674.5 Epigrafea.—Bazkun, elkarte, kasino, klub eta antzeko establezimendutan eskaintzen
diren zerbitzuak.
Udal kuota minimoa:
100 bazkide edo afiliatura arte 51,63 euro.
101etik 500 bazk. edo afil. Arte 70,29 euro.
501etik 1.000 bazk. edo afil.arte 93,93 euro.
1.000 bazk. edo afiliatutik gora 116,94 euro.
674.6 Epigrafea.—Antzerki eta gainontzeko ikushizanetan dauden zerbitzuak, bakar
bakarrik emaldiaren orduetan irekitzen direnak, dantza eta antzekoak ezik. 58
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 104,50 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 79,62 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 59,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 44,79 euros..
674.7 Epigrafea—Tarifetako 1. Sekzioaren 989.3 epigrafean sailakturiko parke edo feria
barrutietan ematen diren zerbitzuak.
Udal kuota minimoa: 105,75 euro.
675 TALDEA. KIOSKO, BARRAKA EDO ANTZEKO LOKALETAN EMATEN DIREN
ZERBITZUAK, MERKATU EDO ABASTU PLAZETAN, BIDE PUBLIKOAN EDO
LORATEGIETAN AIRE PUBLIKOAN EMATEN DIRENAK.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 130,63 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 55,98 euro.
Oharra: Kioskoak eta talde honetan sailkatutako gainontzeko establezimenduek, urtean sei
hilabete edo gutxiago egoten badira publikoari irekita, dagokien kuotaren erdia
ordainduko dute zergatzat.
676 TALDEA.
ZERBITZUA.

TXOKOLATEGI,

IZOZKITEGI

ETA

ORTXATEGIETAKO

Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 130,63 euro.
—40.000 biztanle baino gebiagotik 100.000 arteko herrietan: 99,53 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—Gainontzeko herrietan: 55,98 euro.
Oharra: Talde honetan sailkatutako establezimenduek, urtean sei hilabete edo gutxiago
badira publikoari irekita, dagokien kuotaren erdia ordainduko darte zergatzat.

677 TALDEA. 67 ETA 68 AGRUPAZIOETAKO 671, 672, 673, 681 ETA 682
TALDEETAN
SAILKATUTAKO
ESTABLEZIMENDUEK
ESKAINITAKO
ZERBITZUAK,
AIPATU
ESTABLEZIMENDUETATIK
KANPO
EMANAK.
ELIKAGAIETAKO BESTE ZERBITZU BATZUK.
677.1 Epigrafea.—67 eta 68 agrupazioetako 671, 672, 673 eta 682 taldeetan sailkatutako
establezimenduek eskaintzen dituzten zerbitzuak, aipatu establezimenduetatik kanpo ematen
direnean.
Kuota:
-Zerbitzua establezimendua matrikulatuta dagoen Udalerri barruan ematen bada:
Kuota, establezimenduari egotzi zaion epigrafeari dagokion kuotaren %10a
izango da.
—Zerbitzua, establezimendua matrikulatuta dagoen udalerritik kanpo ematen
bada, baina aipatu udalerri horri dagokion probintzi lurralde barruan:
Kuota, establezimenduari egotzi zaion epigrafeari dagokion kuotaren %20a
izango da.
—Zerbitzua, establezimendua matrikulatuta dagoen Udalerriari dagokion
probintzitik kanpo ematen bada: Kuota, establezimenduari egotzi zaion
epigrafeari dagokion kuotaren %30a izango da.
677.9 Epigrafea.—Jantokiekin zer ikusi duten beste elikagai zerbitzu batzu.
Udal kuota minimoa:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 242,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 180,39 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 87,09 euro.
Oharra: Epigrafe honek elikagaien atonketa eta salmenta dautzan elikadura zerbitzuak
hartzen ditu, lanketa lekutik kanpo kontsumituak izan daitezen, zatika nahiz haundizka,
halaber produktu landuak edo kolektibitateentzako zerbitzurako direnean.

68 MULTZOA. OSTATU ZERBITZUA.

681 TALDEA. HOTEL ETA MOTELETAKO OSTATU ZERBITZUA.
Kuota:
«Luxu handiko» bost izarretako hotelak: 24,881901 euro/logela
Bost izarretako hotelak: 17,417331 euro/logela
Lau izarretako hotelak: 9,952760 euro/logela
Hiru izarretako hotel eta motelak: 5,601433 euro/logela
Bi izarretako hotel eta motelak: 4,357338 euro/logela.
Izar bateko hotel eta motelak: 3,425769 euro/logela
Oharra: Urtean zortzi hilabete baino gutxiago irekita agoten diren hotel edo moteletarako
kuota, talde honetan markatu denaren ehuneko 70a izango da.
682 TALDEA. HOSTAL ETA ARROZTEGIETAKO OSTATU ZERBITZUA.
Kuota:
Hiru izarretako hostal eta arroztegiak: 4,357338 euro/logela
Bi izarretako hostal eta arroztegiak: 2,987030 euro/logela
Izar bateko hostal eta arroztegiak: 2,488190 euro/logela
Oharra: Urtean zortzi hilabete baino gutxiago irekita agoten diren hostal eta
arroztegietako kuota, talde honetan markatu denaren ehuneko 70a izango da.

683 TALDEA. FONDA ETA MAIZTER ETXEETAKO OSTATU ZERBITZUA BAITA
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA EDO BASOZAINTZAREN IHARDUERA
OSAGARRI MODUAN AITORTZEN EZ DIREN NEKAZARITZA TURISMOKO
LOJAMENDUEN OSTATU ZERBITZUA ERE. 59
683. Epigrafea.—Nekazaritza, abeltzaintza edo basozaintzaren iharduera osagarri moduan
aitortzen ez diren fondak, maizter etxeak eta nekazaritza turismoko lojamenduak.
Kuota: 1,622733 euro/logela.
684 TALDEA. HOTEL APARTAMENDUETAKO OSTATU ZERBITZUA.
Kuota:
Lau izarretakoa: .............................9,952760 euro/logela
Hiru izarretakoa: ............................5,601433 euro/logela
Bi izarretakoa: ...............................4,357338 euro/logela
Izar batekoa: ..................................3,425769 euro/logela
Oharra: Urtean zortzi hilabete baino gutxiago irekita agoten diren hotel
apartamenduetarako kuota, talde honetan markatu, denaren ehuneko 70a izango da.
685 TALDEA. LOJAMENDU TURISTIKO ESTRAHOTELEROAK.
Kuota:
Lau giltzatakoa: 8,462250 euro alojamenduko
Hiru giltzatako: 4,790066 euro alojamenduko
Bi giltzatakoa: 3,732285 euro alojamenduko
Giltza batekoa: 2,987030 euro alojamenduko
Oharra: Urtean zortzi hilabete baino gutxiago irekita egoten diren alojamendu turistiko
estrahoteleroetarako kuota, talde honetan markatu denaren ehuneko 70a izango da.
686 TALDEA. AGENTZIA EDO ENPRESA ANTOLATU BATEN BIDEZ EGINDAKO
APARTAMENDU PRIBATUEN USTIAPENA.
Gutxieneko udal kuota: 248,82 euro.
Kuota probintziala: 622,05 euro.
Estatuko kuota berezia: 1.555,12 euro.
687 TALDEA. KANPAMENDU TURISTIKOAK, NON, MLNIMOKI, EDATEKO URA,
KONKETA,
HARRASKA,
ETABARREN
GISAKO
OSASUNGARRITASUN
ZERBITZUA ESKAINTZEN DEN.
687.1 Epigrafea.—Luxuzko kanpamenduak.
Plazako 0,871468 euroko kuota.
687.2 Epigrafea.—Lehen mailako kanpamenduak.
Plazako 0,564951 euroko kuota.
687.3 Epigrafea.—Bigarren mailako kanpamenduak.
Plazako 0,378638 euroko kuota.
687.4 Epigrafea.—Hirugarren mailako kanpamenduak.
Plazako 0,312526 euroko kuota.

TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Urtean zortzi hilabete baino gutxiago irekita egoten diren kanpamendu
turistikoetarako kuota, Talde honetan markatu denaren ehuneko 70a izango da.
2. Kanpamenduetako titularrek, beren kabuz, eta ez hirugarren batzuen bidez,
kanpamenduetan bertan, honako iharduera hauek egiten dituztenean: kafetegi,
taberna eta jetetxeen zerbitzua prestamen moduan, elikadura artikuluak eta edarien,
eta barren gutxikako merkataritza; hala denotan, subjektu pasiboek iharduera horiei
legozkiekeen kuotaren ehuneko 25a ordaindu beharko dute.
67 ETA 68 MULTZO BIEI DAGOKIEN OHARRA:
67 eta 68 multzoetan sailkatu diren subjektu pasiboek, beren lokaletan A edo B
motatako jolas eta zori makinak edo apustu makinak dauzkatenean, subjektu pasibo
horiei dagokien jarduketa espezifikoari dagokion kuota, 969.4 epigrafean makina
bakoitzari egotzi zaion kopuruaz gehituko dute, azken honetagatik ez dutelarik alta
eman beharko.
Zergaren likidazioaren eraginetarako, Foru Arauko 12. artikuluan aurrikusitako udal
indizea, subjektu pasiboaren jarduera espezifikoari dagokion tarifa kuotari gehitutako
zatiari bakarrik aplikatuko zaio, eta ez lokal horretan jarritako makinei dagokien
zatiari.

69 MULTZOA. KONPONKETAK.

691 TALDEA. ETXERAKO, AUTO IBILGAILUENTZAT ETA BESTE KONTSUMO
ONDASUN ZENBAITETARAKO ARTIKULU ELEKTRIKOEN KONPONKETA.
691.1 Epigrafea—Etxerako artikulu elektrikoen konponketa.
Gutxieneko udal kuota:
Langile bakoitzeko:-----------------.
Kw bakoitzeko: 9,766447 euro.
Kuota probintziala: 155,51 euro.
Oharra: Epigrafe honek irratigailu eta telebista, etxerako elektrogeiluak eta etxerako eta
norberarentzako diren beste material elektrikoen konponketa eta kontserbazioa hartzen
ditu.
691.2 Epigrafea.—Auto ibilgailu, bizikleta eta beste ibilgailu zenbaiten konponketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 12,194536 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoen konponketa, berrikusketa eta mantenua hartzen ditu:
lantegi ezberdinek egindako autoak, kamioiak, autobusak, erabilera berezietarako autoak,
erremolkeak, karrozeras, txasiak, motozikletak eta txirrindak.

691.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko kontsumo ondasun zenbaiten konponketa.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 9,766447 euro. Oharrak:
Oharra: Epigrafe honek, talde honetako aurreko epigrafeetan zehaztu gabeko kontsumo
ondasunen konponketa hartzen du, hala nola: oinetakoen eta larruzko eta antzeko
artikuluena; halaber, kantitate txikietan oinetakoei aplikatzeko betunak, kremak,
galartzuak, txantiloiak, sargailuak eta antzekoak, gomazko zolak eta takoiak; erlojuen
konponketa; artelan eta zaharkinen zaharberrikuntza; honakoen konponketa eta
kontserbazioa: idazmakinak, josteko eta puntu egiteko makinak, argazki eta optika
makinak, musika tresnak, jostailuak, aiztoak, guraizeak, aterkiak, luma estilografikoak,
altzariak, etabar. Halaber, epigrafe honek ahalmena ematen du gitzen kopia egiteko.
Erlojuen konpoketan bakarrik jarduten diren establezimenduek aurreko kuoten 100eko 50a
ordainduko dute.
692 TALDEA. INDUSTRI MAKINERIAREN KONPONKETA.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 9,766447 euro.
Oharra: Talde honek edozein moetateko industri makineriaren konponketa hartzen du,
fabrikazio dibisioren batean espreski sailkatutako makineriaren kouponketa izan ezik.
699 TALDEA. B.L.S.G.KO KONPONKETA BATZUK.
Kuota:
Langile bakoitzeko: ------------------.
Kw bakoitzeko: 9,766447 euro.
Oharra: Talde honek, tarifetan espreski sailkatu gabeko edozein moetatako konponketa
hartzen du.
6. Sailari dagozkion oharrak:
1. Sail honetan sailkatutako iharduerak egiten direneko lokaletan -udal kuota
tributatzen dutenak- hirigintza-lizentzia lortzea eskatzen duten obra nagusiak egiten
direnean eta hauek hiru hilabete baino gehiago iraun behar badute eta obra hauen
ondorioz lokalek itxita geratu behar badute, dagokien kuota lokala itxita egon den egun
kopuruen arabera murriztu egingo da.
Subjektu pasiboak dagokion Udalari eskatu beharko dio aurreko paragrafoak aditzera
ematen duen murrizketa eta, hala badagokio, murrizketa eman ondoren, subjektu
pasiboak idezko Udalerrian zergabilketa funtzioa betetzen duen Entitateari bidegabeko
sarreren itzulketa eskatu beharko dio, bertan egindako sarreren zenbatekoaren arabera.
2. Bide publikoetan hiru hilabete baino gehiago irauten duten obrak egiten badira eta
obra hauek Sail honetan sailkatutako iharduerak egiten dituzten lokalak - udal kuota
tributatzen dutenak- afektatzen badituzte, subjektu pasiboek 100eko 80 arteko
murrizketa eskatu ahal izango dute. Udalak, hala badagokio, murrizketa hau
ematerakoan obra hauek lokalak zein puntutaraino afektatzen dituzten kontuan hartuko
du. Murrizketa eman ondoren, bidezko Udalerrian zergabilketa funtzioa betetzen duen
Entitateari bidegabeko sarreren itzulketa eskatu ahal izango diote, bertan egindako
sarreren zenbatekoaren arabera.

7 SAILA. GARRAIOAK ETA KOMUNIKABIDEAK .

71 MULTZOA. TRENBIDE GARRAIOA.

711 TALDEA. BIDE ARRUNTEAN ZEHARKO TRENBIDE GARRAIOA. ESTATUKO
Kuota berezia:
Bidearen km. bakoitzeko: 16,485762 euro.
Oharra: Talde honek, pertsona eta merkantzien trenbide garraioa. bide zabal arruntean
egindakoa, hartzen du (bide espainiarra, 1,674 m. edo europearra 1,435 m.).
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
711.1 Epigrafea.—Bidaiarien trenbide garraioa, bide arruntean.
711.2 Epigrafea.—Merkantzien trenbide garraioa, bide arruntean.
712 TALDEA. BURDINBIDE ESTUTAKO TRENBIDE GARRAIOA.
Kuota probintziala:
Bidearen km. bakoitzeko: 16,485762 euro.
Oharra: Talde honek, pertsona eta merkantzien trenbide garraioa, bide estuan egindakoa,
hartzen du (1,435 m.tako europearra edo 1,674 m.tako bide zabal espainiarraren aldean,
ezberdina den bidea). Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeeteko
sailkapenaren arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
712.1 Epigrafea—Bidaiarien trenbide garraioa, bide estuan.
712.2 Epigrafea.—Merkantzien trenbide garraioa, bide estuan.

72 MULTZOA. BESTE GARRAIO MOTA BUTZUK.

721 TALDEA. BIDAIARIEN GARRAIOA.
721.1 Epigrafea—Hiri garraio kolektiboa.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota:
Ibilgailu bakoitzeko: 67,806186 euro.
Kuota probintziala:
Ibilgailu bakoitzeko: 135,606361 euros.
Oharra: Epigrafe honek honakoak hartzen ditu: metropolitano, autobusa, tranbia,
trolebusa, etabarren bidez egindako hiri garraio kolektiboa; hala nola, zenbait pertsona
mailarentzako (langileak, ikasleak, aire konpainietako bidaiariak, etabar.) ezarri zerbitzu
ohizkoak eta beste bidaiari moeta batzuk hartzen ez dituztenak.

721.2 Epigrafea.—Autotaxi bidezko garraioa.
Kuota:
Estatuko kuota berezia:
Ibilgailu bakoitzeko: 74,645703 euro.
Oharra: Epigrafe honek honakoak hartzen ditu: bidaiarien garraioa, taximetrodun
autoetan, beste gidaridun alokairu auto (taxiak, auto handiak) zenbaitetan, puntu autoak,
etabar.
721.3 Epigrafea.—Bidaiarien garraioa, errepidez.
Kuota:
Kuota probintziala:
—Gehienez 20 bidaiarirentzako lekua du ten ibilgailu bakoitzeko: 54,740182 euro.
—20tik 40era bitartean direnean: 82,176385 euro.
—40tik gora direnean: 113,026336 euro. Estatuko kuota berezia:
—Gehienez 20 bidaiarirentzako lekua du ten ibilgailu bakoitzeko: 115,238061 euro.
—20tik 40era bitartean direnean: 170,879762 euro.
—40tik gora direnean: 237,315640 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honek, bidaiarien ohizko garraioa, aukerazko eta noizik behinkakoa eta
errepidez egidakoa hartzen du (gidaridun autokaren alokairua ere bai), halaber, bidaiari
eta merkantzien garraio mistoa.
2. Kuota probintziala ordaintzeak, ibilgailua alta emana dagoen herrialdearekin muga
egiten duten herrialde guztietan iharduteko ahalmena ematen du.
3. Enpresako langileak ere, bidaiari kopuruaren zenbaketan sartzen dira.
4. Indarrean dagoen errepide garraioaren legeriak, trafiko eskasa edo baserri girokotzat
jotzen dituen zerbitzuetarako ibilgailuek, kuotaren ehuneko 50a ordaindu beharko dute.
721.4 epigrafea: anbulantzia bidezko osasun garraioa.
Estatuko kuota berezia:
Ibilgailu bakoitzeko: 74,645703 euro.
722 TALDEA. MERKANTZIEN GARRAIOA, ERREPIDEZ.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota:
—Gehienez tonako karga edukiera duten ibilgailu bakoitzeko: 26,751049 euro.
—Tona batetik 4era denean: 52,877045 euro.
—Lau tonatatik hamarrena bitartean denean: 59,097520 euro.
—Ibilgailu bakoitzeko hamar tonatatik gora denean:
Hamar ibilgailutara arte: 66,874617 euro.
Hurrengo hogei ibilgailu: 62,204753 euro.
Hurrengo hogeitamar ibilgailu: 57,540899 euro.
Gainontzeko ibilgailuak: 46,656570 euro.
Kuota probintziala:
—Tonako karga edukiera daten ibilgailu ba koitzeko: 62,204753 euro.
—Tona batetik lauera denean: 105,748080 euro.
—Lau tonatatik hamarrena denean: 118,189030 euro.
—Ibilgailu bakoitzeko hamar tonatatik gora denean:
Hamar ibilgailutara arte: 133,743224 euro.
Hurrengo hogei ibilgailu: 124,409506 euro.
Hurrengo hogeitamar ibilgailu: 115,081798 euro.
Gainontzeko ibilgailuak: 93,307129 euro. Estatuko kuota berezia:
—Tonako karga edukiera duten ibilgailu ba koitzeko: 130,629981 euro.
—Tona batetik lauera denean: 222,073973 euro.
—Lau tonatatik hamarrera denean: 248,199969 euro.
—Ibilgailu bakoitzeko hamar tonatatik gora denean:
Hamar ibilgailutara arte: 280,858966 euro.
Hurrengo hogei ibilgailu: 261,259962 euro.
Hurrengo hogeitamar ibilgailu: 241,666967 euro.

Gainontzeko ibilgailuak: 195,947976 euro.
722 TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Talde honek, kamioi edo antzeko ibilgailu bidezko merkantzien garraioa (ohizkoa edo
ez, hirikoa edo hiriartekoa) hartzen du, halaber, mudantza zerbitzuak.
2. Kuota probintziala ordaintzeak, ibilgailua alta emana dagoen herrialdearekin muga
egiten duten herrialde guztietan iharduera egiteko ahalmena ematen du.
729 TALDEA. B.L.S.G.KO LUR GARRAIO ZENBAIT.
Gutxieneko udal kuota: 590,95 euro.
Oharra: Talde honek, baste atalean sartu gabeko lur garraioak hartzen ditu, esatebatera,
kremailera trenbide garraioak, teleferikoak, funikulareak, etabar.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
729.1 Epigrafea—Kremailera trenbide garraio zerbirzuak.
729.2 Epigrafea.—Teleferiko eta funikulare bidezko garraio zerbitzuak.
729.3 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zenbait lur garraio.

73 MULTZOA. ITSAS GARRAIOA ETA BARNEKO BIDE NABIGAGARRIAN
EGINDAKOA.

731 TALDEA. NAZIOARTEKO ITSAS GARRAIOA (GORDINKIAK ETA GASAK
EZIK).
731.1 Epigrafea.—Bidaiarien nazioarteko itsas garraioa.
Estatuko kuota berezia:
Beraiek markatuta dauzkaten buke eta untziplaza bakoitzeko:
3,239455 euro.
731.2 Epigrafea.—Merkantzien nazioarteko itsas garraioa.
Estatuko kuota berezia:
Buke eta untzineurtze tona bakoitzeko, gehienez 2.500 tona
untzineurtzera arte: 0,498840 euro.
731 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA: Untzi berean, bidaiari eta merkantzien
garraio mistoa egiten denean, independienteki eta iharduera bakoitzeko zergatuko da;
merkantzien garraioak duen gehienezko edukieratik, ekipaiari dagokiona kenduz.
Ekipaia, hain zuzen, untziak dituen plaza bakoitzari araubidez emango zaiona izango
da.

732 TALDEA. GORDINKI ETA GASEN ITSAS GARRAIOA.
Estatuko kuota berezia:
Buke eta untzineurtze tona bakoitzeko, gehienez 2.500 tona
untzineurtzera arte: 0,498840 euro.
732 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA:
Talde honek, arrolio produktuak eta gas urtuen itsas garraioa hartzen du, gaboteria
ibilbide luzeetan edo barneko bide nabigagarrietan zehar egindakoena, alegia.
Argibide gisa baizik, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iahrduketak aitortuko ditu:
732.1 Epigrafea.—Arrolio produktuak eta gesen nazioarteko itsas garraioa.
732.2 Epigrafea.—Arrolio produktuak eta gasen gaboteria garraioa.
732.3 Epigrafea—Arrolio produktuak eta gasen garraioa, barneko bide nabigagarrietan
zehar eginda.
733 TALDEA. GABOTERIA GARRAIOA, BARNEKO BIDE NABIGAGARRIETAN
(GORDINKIAK ETAGASAK EZIK).
733.1 Epigrafea.—Bidaiarien gaboteria garraioa, barneko bidenabigarrietan zehar.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota:
Beraiek markatuta dauzkatenbuke eta plaza bakoitzeko: 0,871468
euro.
Kuota probintziala:
Beraiek markatuta dauzkaten buke eta plaza bakoitzeko:
2,488190 euro.
Estatuko kuota berezia:
Beraiek markatuta dauzkaten buke eta plaza bakoitzeko:
3,239455 euro.
733.2 Epigrafea.—Merkantzien gaboteria garraioa, barneko bide nabigagarrietan zehar.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota:
Gabarra, untzi edo almadia bakoitzeko: 55,984278 euro.
Kuota probintziala:
Gabarra, untzi edo almadia bakoitzeko: 223,937110 euro.
Estatuko kuota berezia:
Gabarra, untzi edo almadia bakoitzeko: 970,394144 euro.
733.1 ETA 733.2 EPIGRAFEA OSOEI DAGOZKIEN OHARRAK:
1. Untzi berean, merkantziak eta bidaiarien garraio mistoa egiten denean, iharduera
bakoitzeko eta independienteko zergatuko da.
2. 733.3 eta 733.4 epigrafetan aipaturiko untziek ez dute 733.1 eta 733.2 epigrafeetan
aipatutakoen ordez zergatuko.
733.3 Epigrafea—Aldauntzi, ferry boats eta antzekoen zerbitzuak.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota:
Untzi eta untzineurtze tona bakoitzeko: 0,126213 euro.
Kuota probintziala:
Untzi eta untzineurtze tona bakoitzeko: 0,498840 euro.
Estatuko kuota berezia:
Untzi eta untzineurtze tona bakoltzeko: 1,123893 euro.

733.4 Epigrafea—Bidaiarien itsasgarraioa, Jet Foil deiturikoak eta antzekoen bidez eginda.
Beraiek markatuta dauzketen untzi eta plaza bakoitzeko.
Gutxieneko udal kuota: 0,871468 euro.
Kuota probintziala: 2,488190 euro.
733 TALDE OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. Talde honek, merkantziak eta bidaiarien gaboteria garraioa hartzen du, barneko bide
nabigagarrietan zehar egindakoena (ibaiak, lakuak, ubideak, etabar.), ohizko
ibilbideetan edo ·aukerazko erregimenean.
2. Canariaseko garraioa, Talde honen barruan dagozkion epigrafeetan sailkatuko da.

74 MULTZOA, AIREBIDEZKO GARRAIOA.

741 TALDEA. OHIZKO AIREBIDEZKO GARRAIOA.
741.1 Epigrafea—Bidaiarien airebidezko garraio nazionala(ohizko zerbitzuak).
Kuota:
Kuota probintziala:
Aireuntzi eta plaza bakoitzeko: 6,286587 euro.
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi eta plaza bakoitzeko: 18,042383 euro.
741.2 Epigrafea—Merkantzien airebidezko garraio nazionala (ohizko zerbitzuak).
Kuota:
Kuota probintziala:
Aireuntzi bakoitzaren 100 kilogramotako edo frakzioko
ahalmengarraio bakoitzeko: 1,809046 euro.
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi bakoitzaren 100 kilogramotako edo frakzioko
ahalmengarraio bakoitzeko: 3,732285 euro.
741.3 Epigrafea—Bidaiarien nazioartek o airebidezko garraioa (ohizko zerbitzuak).
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi eta plaza bakoitzeko: 18,042383 euro.
741.4 Epigrafea.—Merkantzien nazioarteko airebidezko garraioa (ohizko zerbitzuak).
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi bakoitzaren 100 kilogramotako edo frakzioko
ahalmengarraio bakoitzeko: 3,732285 euro.
741 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA:Aireuntzi berean, bidaiarien eta
merkantzien garraio mistoa egiten denean, independienteki iharduera bakoitzeko
zergatuko da; merkantzien garraioak duen gehienezko edukieratik, ekipaiari araubidez
emango zaiona izango da, hain zuzen.

742 TALDEA. EZOHIZKO AIREBIDEZKO GARRAIOA.
742.1 Epigrafea.—Bidaiarien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuok).
Kuota:
Kuota probintziala:
Aireuntzi eta plaza bakoitzeko: 6,286587 euro.
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi eta plaza bakoitzeko: 18,042383 euro.
742.2 Epigrafea—Merkantzien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuak).
Kuota:
Kuota protintziala:
Aireuntzi bakoitzaren 100 kilogramotako edo frakziokoahalmen
garraio bakoitzeko: 1,809046 euro.
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi bakoitzaren 100 kilogramotako edo frakzioko ahalmen
garraio bakoitzeko: 3,732285 euros.
742.3 Epigrajea.—Bidaiarien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuak).
Estatuko kuota berezia:
Aireuntzi eta plaza bakoitzeko: 18,042383 euro.
742.4 Epigrafea.—Merkantzien nazioarteko airebidezko garraioa (ezohizko zerbitzuak).
Estatuko kuota-berezia:
Aireuntzi bakoitzeko 100 kilogramatako edo frakzioko ahalmen
garraio bakoitzeko: 3,732285 euro.
742 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA:
Aireuntzi berean, bidaiari eta merkantzien garraio mistoa egiten denan, independienteki
iharduera bakoitzeko zergatuko da; merkantzien garraioak duen gehienezko edukieratik
ekipaiari dagokiona kenduz. Ekipaia, Aireuntziak dituen plaza bakoitzari araubidez
emango zaiona izango da, hain zuzen.
741 ETA 742 TALDE OSOEI DAGOKIEN OHARRA:
Aireuntzi berean, ohizko eta ezohizko trafiko zerbitzuak egiten direnean, soilki,
airebidezko garraio ohizkoa agiten denean zergatuko da.

75 MULTZOA. GARRAIOEI ATXIKIRIKO IHARDUERAK.

751 TALDEA. LURBIDEZKO GARRAIOARI ATXIKITAKO IHARDUKETAK.
751.1 epigrafea. Ibilgailuen gordetzea eta zaintzea garaje eta lokal estalietan.
Kuota:
Jarduera horretaran erabilitako azalerako 350 metro karratuko mugaraino: 239,86
euro. Aurreko muga gainditzen duen 50 metro karratu edo zati bakoitzeko:
39,811042 euro.
Jarduera horretan erabilitzen den azalera zehazteko, konpututik kanpo geratuko
dira sarbide, harrapala eta barruko bide guztiak nahiz espazio eta elementu
osagarri guztiak.
Oharra: kuota hauetan ez da baimentzen txandakatzea egunez ordu batzuetarako
ibilgailuen zaintza eta gau osorako ibilgailuen zaintza.
Horrelako zaintza motan, kuotak 100eko 25a gehituko dira.

751.2 epigrafea. Ibilgailuak gordetzea eta zaintzea lurrazpiko aparkalekuetan.
Kuota:
Zaintza horri eskeinitako azaleraren 250 metro karratuko mugaraino: 202,17 euro.
Aurreko muga horretatik gorako 50 metro karratu edo zati bakoitzeko: 49,763802
euro.
Jarduera horretan erabilitako azalera konputatzeko, ez dira kontuan hartuko
elementu osagarriak: harrapalak, lorategiak, seguritate eremuak eta sarbideak.
751.3 Epigrafea—Ibilgailuen gordetze eta zaintza eraikigabeko orube edo lur sailetan.
Kuota:
Zaintza honi eskainitako azalera osoaren 250 metro karratuetarararte gehienez:
74,65 euro. Aurreko muga horretatik, 50 metro karratutan edofrakzioko igotzen
den bakoitzeko: Zuzenbidezko 100.000 biztanle baino gehiago dituzten herriek: .
11,196856 euro.
Zuzenbidezko 100.000 biztanle edo gutxiago dituzten herriek: 5,601433 euro.
751.4 Epigrafea—Bide ordaina duten autopista, errepide, zubi eta tunelak ustiatzea.
Kuota:
—Gutxineko udal kuota: 43,543327 euro kilometroko.
—Kuota probintzial: 136,850456 euro kilometroko.
751.5 Epigrafea—Ibilgailuen koipeztapen eta garbiketa.
Kuota:
—Zerbitzugune bakoitzeko: 186,614258 euro.
751.6 Epigrafea—Merkagaiak kargatu eta deskargatzeko Zerbitzua.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagokoherrietan: 217,72 euro.
—Gainontzeko herrietan: 124,41 euro.
752 TALDEA. BARNEKO BIDE NABIGAGARRIETAN EGIN ITSAS GARRAIOARI
ERANTSIRIKO IHARDUERAK.
752.1 Epigrafea—Portuetako praktikoaren zerbitzuak eta pilotu zerbitzuak.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 248,82 euro.
Gainontzeko portuetan: 174,17 euro.
752.2 Epigrafea—Untzi batzuetatik besteetara egindako aldatze zerbitzuak.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 219,59 euro.
Gainontzeko portuetan: 109,48 euro.
752.3 Epigrafea.—Atoiuntzien zerbitzua.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 373,23 euro.
Gainontzeko portuetan: 248,82 euro.
752.4 Epigrafea—Untziarekin zerikusirik ez duen pertsonalgoak egin garbiketa,
desinfekzioa eta antzekoak.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 219,59 euro.
Gainontzeko portuetan: 109,48 euro.
752.5 Epigrafea—Untziak salbatu eta berreskuratzeko zerbitzua
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 373,23 euro.
Gainontzeko portuetan: 248,82 euro.

752.6 Epigrafea.—Untziak kargatu eta deskargatzeko Zerbitzua.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 219,59 euro.
Gainontzeko portuetan: 109,48 euro.
752.7 Epigrafea.—Portuak, kanalak, dikeak, etabar, ustiatu eta mantentzeko Zerbitzuak.
Kuota:
100.000 biztanle baino gebiagoko portuetan: 373,23 euro.
Gainontzeko portuetan: 248,82 euro.
752.8 Epigrafea.—Itsas eta kostako seinaleen zerbitzua.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko portuetan: 219,59 euro.
Gainontzeko portuetan: 109,48 euro.
752 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA: Barneko bide nabigarrietan egin itsas
garraiorako nahitaezko iharduerak hartzen ditu, esatebatera, atoiuntziak; pilotutza eta
zutoleztatzea; untziak kargatu, deskargatu eta muilatzea; ubideak, portuak,
kamingainak, dikeak, faroak, etabar, ustiatze eta mantentzea; arriskutan diren untziak
eta kargamenduak, etabar, salbatzea.
753 TALDEA. AIREBIDEZKO GARRAIOARI ERANTSIRIKO IHARDUERAK.
753.1 Epigrafea—Airebidezko garraioen ibilbide terminalak aireportuetan.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 373,23 euro.
Gainontzeko herrietan: 248,82 euro.
753.2 Epigrafea—Aire nabigazioaren kontrol zerbitzua.
Estatuko kuota berezia:
Helburu horretarako erabilitako lokalen azaleraren metro karratu
bakoitzeko: 0,967629 euro.
Oharra: Lokal hanen artean barne hartuko dira aireko trafikoa kontrolatzeko
zentruetarako erabilitako eraikuntzak, radar instalazioak, aireportuetako kontrol dorreak,
helburu hauetarako energia elektrikoa sortzeko ekipoak, transmisio zentruak eta antzako
izaera duten beste instalazioak.
753 3 Epigrafea.—Aireuntzien hangare eta aparkaleku zerbitzuak.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 373,23 euro.
Gainontzeko herrietan: 248,82 euro.
753 4 Epigrafea—Aireuntzien atoiak, garbiketa lanak eta mantenu zebitzuak.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 373,23 euro.
Gainontzeko herrietan: 248,82 euro.

753.5 Epigrafea.—Aireportuen ustiapen integrala.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—2.000 metro karratuetararte: 0,937579 euro/m2
—2.001etik 4.000 m2 arte:
0,498840 euro/m2
—4.001etik 10.000 m2 arte:
0,330557 euro/m2
—10.001etik 25.000 m2 arte: 0,324547 euro/m2
—25.001etik 100.000 m2 arte: 0,312526 euro/m2
—100.000etik 400.000 m2 arte 0,306516 euro/m2
—400.000 m2 -etatik gora
0,306516 euro/m2
Oharrak:
1. Epigrafe honetan matrikulatutako subjektu pasiboek talde honetako epigrafeetan
sailkatutako zerbitzuak inolako kuota gehigarririk ordaindu gabe burutu ahal izango
dituzte, 753.2 epigrafekoak nahiz erregai eta lubrifikatzaileen hornidura eta lurreko
ibilgailuak erretiratzea, bideen saneamendua, eraikuntzen eta lokalen garbiketa,
gordailatze eta bilketa, su eta istripuen aurkakoa, telekomunikazioak, e.a., eta era berean
lokalaren barruko instalazio eta espazioen erabilera edozein titulugatik eta
kontraprestazio bidez hirugarrenei iharduera ekonomikoak burutzeko lagatzea.
2. Epigrafe honetako kuotak kalkulatzerakoan, establezimenduaren (aireportuaren)
azalera osoa zenbatuko da, bulego, aparkaleku estali, biltegi, e.a.etarako erabilitakoak ere
barne hartzen direlarik. Era berean erabiltzeko lagapen edo beste edozein titulu dela eta
hirugarrenen esku dauden zonak zenbatuko dira. Estalitako azalerak berriz ez dira
zenbatuko, hauen erabilera edo hangareen azalera edozein delarik.
3. Erabiltzeko lagapen edo beste edozein titulugatik aipatu establezimenduetako zonak
iharduera ekonomikoetarako erabiltzen dituztenek, burutzen duten ihardueraren arabera
dagokion kuota ordainduko dute, zergen eraginetarako zona hauek lokal kontsideratuko ez
direnez ibilgailuen gordetze eta zaintza ihardueretan erabilitako azalera estali edo
estaligabeen salbuespenarekin.
4. Ez dira epigrafe honetan barne hartzen lojamendu eta jatetxe zerbitzuak ez eta
aparkalekuen ustiapenak.
753.9 Epigrafea—Airebidezko garraioari erantsiriko b.i.s.gko zenbait zerbitzu.
Kuota:
100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 248,82 euro.
Gainontzeko herrietan: 124,41 euro.
754. TALDEA. MERKANTZIEN GORDAILU ETA BILTEGIRATZEA.
754.1 Epigrafea.—Gordailu eta biltegi orokorrak.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoitzeko: 435,433270 euro.
754.2 Epigrafea—Ibilgailuen gordailu eta biltegiak.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoitzeko: 279,921388 euro.
754.3 Epigrafea.—Ziloak eta beste garan biltegi zenbait.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoitzeko: 279,921388 euro.
754.4 Epigrafea—Biltegi frigorifikoak.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoitzeko 311,023764 euro.
754.5 Epigrafea.—Isurkien biltegi eta gorduiluak.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoltzeko: 279,921388 euro.

754.6 Epigrafea—Altzarien gordetegia.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoitzeko: 136,850456 euro.
754.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zenbait gordailu eta biltegi berezi.
Kuota:
Biltegi edo gordailu bakoitzeko: 279,921388 euro.
754 TALDE OSOARI DAGOKION OHARRA: Talde honek, eta zerbitzu independiente
gisa, edozein moetatako inoren merkantzien gordailua eta biltegiratzea hartzen ditu,
esatebatera, (biltegi frigorifikoak, altzarien gortegiak, ziloak, isurkinentzako gordailuak
eta oro har beste edozein merkantzirentzako biltegiak, ibilgailuen gordailu geldia ere
barne izanik).
755 TALDEA. BIDAI AGENTZIAK.
Kuota: 155,51 euro.
Oharra: Talde honek, bidaiarien garraioa, lojamendua edota elikadura prestatzea hartzen
du. Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak altortuko ditu:
755.1 Epigrafea.—Beste bidai agentziei egin zerbitzuak.
755.2 Epigrafea.—Bidai agentziek prestatutako zerbitzuak.
756 TALDEA. GARRAIOAREN IHRDUERA LAGUNTZAILE ETA OSAGARRIAK
(GARRAIOAREN TARTEKARIAK).
Kuota:
100 000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 219,59 euro.
Gainontzeko herrietan: 146,80 euro.
756 TALDEARI DAGOKION OHARRA: Talde honek, garraioaren iharduera
laguntzaile eta osagarriak hartzen ditu, esatebatera garraio agentziak, trantsitarioak,
etabar. Tarifa hauetako 2. Sailean sailkatu behar diren Aduana Agenteak izan ezik.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren
arabera burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
756.1 Epigrafea.—Garraio agentziak, trantsitarioak.
756.2 Epigrafea.—Untzien kontsignariak.
756.9 Epigrafea.—Garraioaren beste bitartekotasun zerbitzuak.
757 TALDEA. MUDANTZA ZERBITZUAK.
Kuota:
Udal kuota minimoa:
—100 000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 136,85 euro.
—Gainontzeko herrietan: 93,31 euro.
Kuota probintziala: 329,69 euro.
Estatuko kuota berezia: 460,32 euro.

76 MULTZOA, TELEKOMUNIKABIDEAK.

761 TALDEA. TELEFONO ZERBITZUAK. 66
761.1 epigrafea. Telefonia finkoa zerbitzua.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota:
- 1.000 abonatu edo frakzio bakoitzeko: 62,20 euro.
Kuota probintziala:
- 1.000 abonatu edo frakzio bakoitzeko: 137,48 euro.
Estatuko kuota berezia:
- 1.000 abonatu edo frakzio bakoitzeko: 137,48 euro.
761.2 epigrafea. Telefonia mugikorreko zerbitzua.
Kuota probintziala:
- 1.000 abonatu edo frakzio bakoitzeko: 632,11 euro.
- Antena bakoitzeko: 649,16 euro.
Estatuko kuota berezia:
- 1.000 abonatu edo frakzio bakoitzeko: 632,11 euro.
- Antena bakoitzeko: 649,16 euro.
Oharrak:
1.ª Abonatu kopurua kalkulatzeko, telefonia mugikorreko operadore bakoitzak dituen
bezero guztiak hartuko dira.
2.ª Telefonia mugikorreko antena telefonia mugikorreko sistema bat bere modalitate
guztietan osatzen duten irradiatze ekipo eta sistemen multzoak eratzen duela joko da
(horiei eutsi eta hartzeko beharrezkoak diren azpiegitura elementuak barne), zerbitzu
horren abonatuei operadorearen sarera eta beronen zerbitzuetara sartzeko bide ematen
dienean. Ondorio horietarako, 10 watt-etik gorako Ageriko Potentzia Irradiatua duten
telefonia mugikorreko antenak baino ez dira aintzat hartuko.
3ª.Epigrafe honetan matrikulatuta dauden eta zerbitzua komertzializatzen duten eta
zerbitzua emateko espektro radioelektrikorik eta sare propiorik ez duten subjektu
pasiboak bakarrik ordainduko dute epigrafe honetako kuota estatal bereziaren edo,
bidezkoa bada, probintzialaren %20, abonatu kopuruaren edo horren zatikiaren arabera.
769 TALDEA. BESTE TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZU BATZUK.
1.000 abonatu edo frakzio bakoitzeko. Estatuko kuota berezia:
213,052781 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
769.1 Epigrafea—Telekomunikabide zerbitzuak, ibilgailu mugikor, untzi edo aire nabigazio
aireuntzien eta hauen artean, edo beraien artean.
769.2 Epigrafea.—Datuen teletransmisiorako zerbitzuak.
769.3 Epigrafea—Telekomunikabide zerbitzuak, satelite artifzialen bidez.
769.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko teleiamunikabide zerbitzu pribatu batzuk.

8. SAILA. ERAKUNDE FINANTZARIAK, ASEGURUAK, ENPRESEI
PRESTATU ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK.

81 MULTZOA. ERAKUNDE FINANTZARIAK.

811 TALDEA. BANKA
Kuota:
Eragiketa guztiak edo baten bat egiten diren establezimendu edo lokal
bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.620,23 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 1.149,65 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 446,76 euro.
—Gainontzeko herrietan: 312,73 euro.
812 TALDEA. AURREZKI KUTXAK.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo baten bat egiten diren establezimendu edo lokal
bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.620,23 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 1.149,65 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 446,76 euro.
—Gainontzeko herrietan: 312,73 euro.
Oharra: Talde honetan ondorengo aurrezki entitateak sartzen dira: Espainiako Aurrezki
Kutxen Konfederazioa, aurrezki kutxak, nekazarien aurrezki kutxak, kreditu kooperatibak
eta antzekoak diren gainerako entitateak.
811 eta 812 taldeetako oharra:
Talde horietan sailkatutako sujetu pasiboek jarduera hauek egin ahal izango dituzte:
- Gordailuak edo bestelako fondo itzulgarriak erakartzea.
- Mailegua eta kreditua, hauek barne: kontsumo kreditua, kreditu hipotekarioa eta
merkataritzako transakzioen finantzaketa.
- “Factoring” jarduerak, errekurtsoa eta guzti edo batere gabe.
- Errentamendu finantzariokoak.
- Ordainketa eragiketak, besteak beste ordainketa eta transferentzi zerbitzuak barne.
- Ordainketa bitartekoak jaulkitzea eta kudeatzea, hala nola: kreditu txartelak, bidai
txekeak edo kreditu gutunak.
- Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
- Bankuarteko merkatuetan bitartekaritza egitea.
- Norberaren edo bezeroen konturako eragiketak, helburu hauek bete nahi direnean:
balore negoziagarriak, merkatu monetarioen edo ganbio merkatuen tresnak, epekako
tresna finantzarioak, aukera eta futuro finantzarioak eta truke finantzarioak.
- Baloreen jaulkipenean parte hartzea eta jaulkitzaileak zuzeneko edo zeharkako
kontura bitartekaritza egitea, eta jaulkipenen harpidetza aseguratzea.
- Enpresei aholkua ematea eta zerbitzua ematea gai hauetan: kapitalaren egitura,
estrategia enpresariala, erosketak, bategiteak eta antzeko gaiak.
- Ondareak kudeatzea eta titularrei aholkua ematea.
- Tituluetan ordezkatutako baloreen gordailuzain gisa titularren kontura jardutea, edo
konturako oharpenetan ordezkatutako baloreen administratzaile gisa.
- Merkataritzako txostenak egitea.
- Kutxa gotorrak alokatzea.
- Zerbitzu finantzarioetan bitartekaritza egitea, hala nola aseguruetan eta pentsio
fondoetan.

- Herri administrazioei lankidetza zerbitzuak ematea.
- Aurreko guztietan zerbitzu finantzario osagarriak edo lagungarriak ematea.
Halaber, aurrezki kutxei eta 812 taldean sailkatutako gainerako entitateei dagokienean,
talde horretan zerga ordaintzean aurrezki kutxen ongintza eta gizarte alorreko lana
sartzen da, kuota gehigarririk ordaindu beharrik gabe.
819 TALDEA. BESTELAKO FINANTZA ENTITATEAK.
819.1 Epigrafea—Kreditu instituzioak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo batzuk egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.353,58 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 960,44 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 373,23 euro.
—Gainontzeko herrietan: 261,26 euro.
Oharra: epigrafe honetan Kreditu Ofizialeko Institutua nahiz nekazaritza eta industria
kooperatiben eta gordailutegien kreditu sekzioak sartuta daude.
819.2 Epigrafea— Kredituko finantza establezimenduak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo batzuk egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 974,13 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 689,50 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 269,80 euro.
—Gainontzeko herrietan: 194,86 euro.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Maileguak eta kredituak ematea, bai eta kontsumo kreditua, kreditu hipotekarioa eta
merkataritzako transakzioen finantzaketa ere.
— Factoring-a, baliabideduna edo baliabidegabea, eta ondorengo 819.4 epigrafean haren
osagarri gisa jasotako jarduera guztiak.
— Errentamendu finantzarioa eta ondorengo 819.5 epigrafean haren osagarri gisa
jasotako jarduera guztiak.
— Kreditu txartelen jaulkipena eta kudeaketa.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
819.3 Epigrafea.— Mailegu eta kreditu jardueretan aritzen diren kredituko establezimendu
finantzarioak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo baten bat egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 404,33 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 286,14 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—Gainontzeko herrietan: 80,87 euro.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Maileguak eta kredituak ematea, bai eta kontsumo kreditua, kreditu hipotekarioa eta
merkataritzako transakzioen finantzaketa ere.
— Kreditu txartelen jaulkipena eta kudeaketa.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.

819.4 Epigrafea.— Factoring jardueran baliabidez edo baliabiderik gabe aritzen diren kredituko
establezimendu finantzarioak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo baten bat egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 404,33 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 286,14 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—Gainontzeko herrietan: 80,87 euro.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Factoring jardueran aritzea, baliabidez edo baliabiderik gabe, bai eta horren jarduera
osagarrietan ere, hala nola: bezeroak ikertzea eta sailkatzea, zordunak kontabilizatzea eta,
oro har, merkataritzako trafiko nazional edo nazioartekoan sortutako kredituen
administrazio, ebaluazio, seguritate eta finantzaketa
errazteko beste edozein jardueran aritzea.
— Kreditu txartelen jaulkipena eta kudeaketa.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
819.5 Epigrafea.— Errentamendu finantzarioaren jardueran aritzen diren kredituko
establezimendu finantzarioak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo bat egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 404,33 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 286,14 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 111,97 euro.
—Gainontzeko herrietan: 80,87 euro.
Oharra: epigrafe honetan ondorengo jardueretan aritzen diren entitateak sartuta daude:
— Errentamendu finantzarioa egitea, jarduera osagarri hauek sartuz:
1. Lagatutako ondasunen mantenimendua eta artapena.
2. Gaur egungo edo etorkizuneko errentamendu finantzarioko eragiketa bati lotutako
finantzaketa ematea.
3. Errentamendu finantzarioko eragiketetan bitartekaritza egitea eta horiek kudeatzea.
4. Errentamendu ez finantzarioko jarduerak, erosketa aukera batez osatu daitezkeenak edo
ez.
5. Merkataritzako aholkularitza eta txostena.
— Kreditu txartelak jaulkitzea eta kudeatzea.
— Abalak eta bermeak ematea, eta antzeko konpromisuak harpidetzea.
819.6 epigrafea. Moneta trukeko entitateak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo bat egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
— 100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 292,36 euro.
— 40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000ra arteko herrietan: 5,28 euro.
— 10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000ra bitarteko herrietan: 80,87 euro.
— Gainerako herrietan: 62,20 euro.
819.9 epigrafea. Beste epigrafeetan sartu gabeko bestelako entitate finantzarioak.
Kuota:
Eragiketa guztiak edo bat egiteko establezimendu edo lokal bakoitzeko:
— 100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 292,36 euro.
— 40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000ra arteko herrietan: 205,28 euro.
— 10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000ra bitarteko herrietan: 80,87 euro.
— Gainerako herrietan: 62,20 euro.
Oharra: epigrafe honetan jasota daude “Beste entitate finantzario batzuk” (819) taldeko
aurreko epigrafeetan zehaztu gabe dauden entitate finantzarioak, hala nola: epekako
salmentak finantzatzeko sozietateak, inbertsio mobiliarioko sozietate eta fondoak, etabar.”

82 MULTZOA. ASEGURUAK.

821 TALDEA. BIZITZA ETA KAPITALIZAZIORAKO ASEGURU ENTITATEAK.
Kuota:
Taldeari egindako oharrean azaltzen diren eragiketa guztiak edo batzuk egiten
diren establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 528,74 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 311,02 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 192,83 euro.
—Gainontzeko herrietan: 105,75 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketakaitortuko ditu:
821.1 Epigrafea—Bizitza Aseguruak.
821.2 Epigrafea.—Kapitalizazio Aseguruak.
821.3 Epigrafea—Biritza eta kapitalizazio Aseguru mistoak.
822 TALDEA.
ENTITATEAK.

GAISOTASUN

ETA

ZENBAIT

ARRISKUREN

ASEGURU

Kuota:
Taldeari egindako oharrean azaltzen diren eragiketa guztiak edo batzuk egiten
diren establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 528,74 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 311,02 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 192,83 euro.
—Gainontzeko herrietan: 105,75 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
822.1 Epigrafea.—Sanital Laguntza, gaisotasun eta ez beharretarako Aseguruak (libreak).
822.2 Epigrafea.—Ehorzketa Aseguruak.
822.3 Epigrafea—Kalte materialen Aseguruak.
822.4 Epigrafea.—Garraio Aseguruak.
822.9 Epigrafea—Beste Aseguro butzuk.
823. TALDEA. BESTE ASEGURU ENTITATE BATZU (DLRUGORDAILUAK,
PENTSIO KUTXAK, ETAB.).
Kuota:
Taldeari egindako oharrean azaltzen diren eragiketa guztiak eda batzuk egiten
diren establezimendu edo lokal bakoitzeko:
—100.000 biztanie baino gebiagoko herrietan: 261,26 euro.
—40.000 biztanne baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 155,51 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagatik 40.000 arteko herrietan: 93,31 euro.
—Gainontzeko herrietan: 49,76 euro.
Oharrak: Talde honetan sartuko dira, Aseguru Sozialaren Errejimen Berezitik kanpoko
bazkun entitate aseguratzaileak, hau da, Lan Bahituretxeak eta funtzionarien beste
aurrezki etxe batzuk, profesionarien elkargoetakoak eta beste elkarte edo bazkun
batzutakoak hala nola pentsio fondoak merkatzen dituztenak eta antzeko zenbait
entitaterenak.

83 MULTZOA. FINANTZETXE AUXILIARRAK ETA ASEGURU ETXEAK. INMOBILIARI
IHARDUKETAK.

831 TALDEA. FINANTZETXE AUXILIARRAK.
831.1 Epigrafea—Etxagintza balioen erosketa eta salmenta eta kontratatze zerbitzua.
Kuota: 3.950,00 euro.
831.2 Epigrafea—Produktuak kontratatzeko zerbitzu finantzieroak.
Kuota: 822,97 euro.
831.3 Epigrafea.—Banku konpentsazio zerbitzuak.
Kuota: 822,97 euro.
831.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zerbitzu finantziero zenbait.
Kuota: 822,97 euro.
832 TALDEA. ASEGURUTAKO AUXILIARRAK.
832.1 Epigrafea—Aseguru agentziak eta aseguru artekaritza.
Kuota: 308,54 euro.
832.2 Epigrafea.—Aseguruen tasazio eta tarifiatze zerbitzuak.
Kuota: 250,06 euro.
832.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zenbait aseguru etxe auxiliar.
Kuota: 97,66 euro.
833 TALDEA. SUSTAPEN INMOBILIARIOA.
833.1 Epigrafea.—Lursailen sustapena.
Kuota:
Finkoa: 248,82 euros.
Eta gainera, saldutako lursail hiriztatu edo zatikatu metro karratu
bakoitzeko: 0,156263 euro.
Oharra: Epigrafe honek norberaren kontura eta izenean lursailak erosi edo saltzea
hartzen du, eta halaber, haiek hiriztatu, lurzatikatu, e.a., guzti hori saltzeko asmoz eginik.
833.2 Epigrafea—Eraikunak sustatzea.
Kuota:
Finkoa: 186,61 euro.
Eta gainera, saldutako metro karratu eraiki edo eraikitzeko
bakoitzeko:
—100.000 edo biztanle gehiagoko herrietan: 1,869148 euro.
—Gainontzeko herrietan: 0,811366 euro.
Oharra. Epigrafe honek norberaren kontura eta izenean eraikin osoak edo zatiak erosi edo
saltzea jasotzen du, beste laguntzarik gabe nahiz hirugarrengoen bidez eralkiak izan, guzti
hori saltzeko asmoz eginik.
833 TALDEARENTZAKO OHAR AMANKOMUNAK:
1. Bi epigrafe horietako kuotaren zati finkoa, nolanahi ere, lursailak edo eraikinak
saldu diren ala ez kontutan izan gabe eskatuko da. Bide batez, metro karratu bakoitzeko
kuotaren zatia, inorenganatzeak gauzatutakoan eskatuko da, edozein dela erekontratu
mota eta hitzartutako ordainketa modua, subjektu pasiboak urte natural bakoitzeko
lehendabiziko hilabetean eraikitako edo eraiki beharreko, hiriztatutako edo hiriztatu

beharreko eraikin metro karratuen aldaketen aitorpena aurkeztu beharko du Zerga
Administrazio eskudunean, baldin eta eraikin horiek aurreko urtean inorenganatu
badira, eta ez da aitorpenik aurkeztu behar izango salmentarik egin ez denean.
Urtarrilaren 1a baino lehen iharduera horretan aritzeari utziz gero, eraikitako edo
eralki beharreko, hiriztatutako edo hiriztatu beharreko eraikinen metro karratuen
aitorpena baja altorpenarekin batera aurkeztu behar izango da, baldin eta eraikin
horien inorenganatzeak uztea gertatu deneko urte berean gauzatuko balira.
2. Talde honetan sailkaturiko jardueren xedea babes publikoko etxebizitzen legeriari
atxikitako higiezinek osatzen dutenean, metro karratu bakoitzari dagokion kuotaren
zatia dagokionaren %50ekoa izango da.
3. Talde honetako kuotak eraikuntz ihardueragatik legozkiokeenetatik aske daude.
834 TALDEA. JABETASUN INMOBILIARIO ETA INDUSTRI JABETASUNARI
DAGOZKIEN ZERBITZUAK.
Kuota: 311,02 euro.
Oharra: Talde honek, lursailen erosketa, salmenta edo alokairuan parte hartzen duten
bitartekariak hartzen ditu, halaber, inmuebleak edo inmuebleen zatien erosketa, salmenta,
eraikuntza edo alokairuko bitartekeriak, berezko arriskuak bere gain ez hartuz eta
hirugarren batzuren kargura arituz. Atal honetan, besteak baste, honako hauek daude
sailkatuta: jabetasun inmobilarioa eta industri jabetasunari dagozkien zerbitzuak,
inmuebleen tasaketa barne, jabetza industrialak, finken alokairurako agentziak, finken
administratzaileekin zerikusirik duten zerbitzuak etabar, beti ere, tarifa hanetako 2.
Sailean sailkatzen ez badira.

84. MULTZOA. ENPRESEI PRESTATUTAKO ZERBITZUAK.

841 TALDEA. LEGE ZERBITZUAK.
Kuota: 533,72 euro.
842 TALDEA. FINANTZA ETA KONTABILITATE ZERBITZUAK.
Kuota: 516,92 euro.
Oharra: Talde honek, hasiera batean, enpresa eta kontabilitate erakundeen prestamen
zerbitzuak hartzen ditu, hala nola, liburu eramailetza, kontuen zentsura, kontu begiraletza,
arlo fiskala, ekonomikoa eta finantzieroa eta beste aholkularitza fiskal eta kontabilitateko
zerbitzu independienteak.
843 TALDEA. ZERBITZU
HIRIGINTZA, ETABAR.).

TEKNIKOAK

(INGENIARITZA,

843.1 Epigrafea.—lngeniaritza zerbitzu teknikoak.
Kuota: 454,09 euro.
843.2 Epigrafea.—Arkitektura eta hirigintza zerbitzu teknikoak.
Kuota: 721,58 euro.
843 3 Epigrafea.—Prospekzio era geologi ikerketen zerbitzu teknikoak.
Kuota: 290,50 euro.
843.4 Epigrafea.—Topografia zerbitzu teknikoak.
Kuota: 258,15 euro.

ARKITEKTURA,

843.5 Epigrafea.—Delineaketa zerbitzu teknikoak.
Kuota: 258,15 euro.
843.6 epigrafea. Ibilgailuen azterketa teknikoa. 73
Kuota: 290,40 euro.
Oharra: epigrafe honek ibilgailuen azterketa teknikoaren zerbitzu publikoa erregulatzen
duen araudi administratiboak aipatzen dituen jarduera guztiak hartzen ditu, estazio
mugigarrien bitartez kontsezioko zonan egiten direnak barne.
843.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zenbait zerbitzu tekniko.
Kuota: 265,62 euro.
844. TALDEA. PUBLIZITATE ZERBITZUAK, HARREMAN PUBIKOAK ETA
ANTZEKOAK.
Kuota:
—10 langiletako enpresak: 180,39 euro.
—lltik 30 bitarteko langiletako enpresak: 367,01 euro.
—31tik 50 bitarteko langiletako enpresak: 653,15 euro.
—51tik 100 bitarteko langiletako enpresak: 653,15 euro.
—100 langile baino gehiagoko enpresak: 1.785,28 euro.
Oharra: Talde honek, iragarki, kartel, liburuska, publizitate filmeen, eta abarren
publizitate prestamen zerbitzuak hartzen ditu. Publizitate hau, prentsa, irrati, telebista,
aire publizitate edo beste medioen bidez izan daiteke zabaldua. Atal honetan, honako
hauek sailkatu dira: publizitate agentzia edo enpresak, hauteskunde propaganda,
instituzioen komunikazioak edo publikoak eta irudi korporatibokoak; era berean, talde
honetan sailkatu dira gainontzeko publizitate enpresak, edozein delarik ere bere
modalitatea, hau da, kanpo publizitatea, publizitate zuzena eta marketing zuzena,
salerosketen banatzaile eta zentralak, publizitate bulegoak, etab. Bidenabar, talde honetan
sailkatu dira erlazio publikoetara dedikatzen diren enpresak, publizitate opariak eta
erreklamoak eta, orohar, publizitatearen beste edonolako zerbitzu independienteak.
845 TALDEA.
KONTURA.

USTIAPEN

ELEKTRONIKOA,

HIRUGARREN

BATZUREN

Kuota: 202,17 euro.
Oharra: Talde honek, honako prozeduren azterketa eta ikerketarako prestamen zerbitzu
hauek hartzen ditu: tratamendu mekanikoetarakoa, ekipo elektronikoetarako
programazioa, ordenagailuentzako datu erregistroa sarrera euskarrietan, halaber
programen salmenta, datuen prozedura hirugarren batzuren kontura eta datu egikera eta
tabulazioen beste zerbitzu independienteak.
846 TALDEA. MERKATU AZTERKETETARAKO ENPRESAK.
Kuota: 202,17 euro.
Oharra: Talde honek honako hauek hartzen ditu: merkatu azterketak, eritzi azterketak,
erosketa ohiturena eta merkatal informazio eta ikerketen beste zerbitzu independienteak.
847 TALDEA. KONTSULTARITZA ZERBITZUAK.
Kuota: 971,02 euro.
Oharra: Talde honetan industri eta, orohar, ekonomi iharduketei buruzko asesoramendua,
argibideak eta kontsulta ebazpenak sartuko dira.

848. TALDEA. POSTA ETA TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZU OROKORRAK.
Estatuko kuota berezia: 12.020,24 euro.
Oharrak:
1. Talde honetan sartuta daude posta zerbitzuak ematea, hala nola: kartak jaso, onartu,
sailkatu, tratatu, bideratu, garraiatu, banatu eta bidalgaiak ematea, modalitate guztietan;
telegrama, posta eta telegrafia bidezko giroen zerbitzuak, bai eta aurrekoen antzeko izaera
duen beste edozein zerbitzu.
2. Posta zigiluak eta gainerako frankeo zeinuak jaulki eta banatzeko jarduera egin ahal
izango da, batere kuota osagarririk gabe.
849 TALDEA. B.L.S.G.KO ENPRESEI PRESTATU ZERBITZUAK.
849.1 Epigrafea—Zorrak kobratzea eta ordain agiriak egitea.
Kuota: 209,01 euro.
849.2 Epigrafea.—Zerbitzu mekanografkoak, takigrafikoak, idazki plano eta dokumentuen
berrekoizpenena.
Kuota: 172,44 euro.
849.3 Epigrafea—Itzulpen zerbitzuak eta antzekoak.
Kuota: 182,26 euro.
849.4 Epigrafea.—Zaintza, segurtasun eta babes zerbitzuak.
Kuota: 258,77 euro.
849.5 Epigrafea.—Mezularitza, mandataritza eta posta banaketa eta manipulazio zerbitzuak.
Mandatalgo eta posta banaketa eta manipulazio zerbitzuak.
Kuota: 202,17 euro.
849.6 Epigrafea—Laguntza eta pertsonalgo horniketa zerbitzuak.
Kuota: 334,66 euro.
849.7 Epigrafea.—Administral gestiogintza zerbitzuak.
Kuota: 474,00 euro.
849.8 Epigrafea.—Pertsonalgoan multizerbitzu intentsiboak.
Kuota:
—Udal kuota minimoa: 6.220,48 euro.
—Kuota probintziala: 31.102,38 euro.
—Estatuko kuota berezia: 93.307,13 euro.
Oharra: Epigrafe honek subjektu pasibo bakar bat zerbitzu anitz emanez ihardutea hartzen
du, aniztasun horrek, batez ere pertsonalgo egokia ematean datzalarik, beti ere zerbitzuak
84, 91, 92 multzoetan eta 973, 974, 979, 983 eta 989 taldeetan sailkatutakoak direnean,
guztiak tarifetako 1. sekzioaren errubrikakoak direlarik. Hala ere, ez dira hemen barne
hartzen oinarri inmobiliarioa duten ustiapen zuzenak edo trakzio mekanikodun ibilgailuak,
trenak, untziak, aireuntziak, jolas makinak e.a. bezalako elementu materialen bidezko
ustiapena inplikatzen duten balizkoak.
849.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko zerbitzu independienteak.
Kuota: 202,17 euro.

85 MULTZOA. ONDASUN HIGIGARRIEN ALOKAIRUA.

851 TALDEA. NEKAZAL MAKINERIA ETA EKIPOEN ALOKAIRUA.
Kuota: 164,22 euro.
Oharra: Talde honek, nekazaritza eta abelazkuntzarako makineria eta ekipoen alokairua
hartzen du.
852 TALDEA. ERAIKUNTZARAKO MAKINERIA ETA EKIPOEN ALOKAIRUA.
Kuota: 186,61 euro.
Oharra: Talde honek, eraikuntza eta obra zibilerako makineria eta ekipoen alokairua
hanzen du.
853 TALDEA. BULEGO ETA KALKULU ELEKTRONIKORAKO MAKINERIA ETA
KONTABILITATE EKIPOEN ALOKAIRUA.
Kuota: 174,17 euro.
Oharra: Talde honek, kontabilitate, bulego eta kalkulu elektronikorako makineria eta
ekipoen alokairua hartzen du. Alokairu honek ez du aipatu makineria eta ekipoak
erabiltzen dituen pertsonalgoaren zerbitzurik hartzen.
854 TALDEA. GIDARIRIK GABEKO AUTOEN ALOKAIRUA.
854.1 epigrafea. Gidaririk gabeko automobilen alokairua.
Automobil bakoitzeko:
Udal kuota minimoa: 7,158054 euro.
Kuota probintziala: 24,881901 euro.
Estatuko kuota berezia: 31,102376 euro.
Oharra.- Gidaririk gabeko automobilak “rentig” erregimenean alokatzea ez da epigrafe
honetan sartzen.
854.2 epigrafea. Gidaririk gabeko automobilen alokairua “renting” erregimenean.
Automobil bakoitzeko:
Udal kuota minimoa: 7,158054 euro.
Kuota probintziala: 24,881901 euro.
Estatuko kuota berezia: 31,102376 euro.
855 TALDEA.
ALOKAIRUA.

GIDARIRIK

GABEKO

BESTE

GARRAIOBIDE

855.1 Epigrafea.—Mota guztietako aireuntzien alokairua.
Aireuntzi bakoitzeko:
—Udal kuota minimoa: 49,763802 euro.
—Kuota probintziala: 124,409506 euro.
—Estatuko kuota berezia: 186,614258 euro.
855.2 Epigrafea.—Untzien alokairua.
Untzi bakoitzeko:
—Udal kuota minimoa: 27,995144 euro.
—Kuota probintziala: 74,645703 euro.
—Estatuko kuota berezia: 111,968555 euro.
855.3 Epigrafea—Bizikleten alokairua.
Kuota: 2,085512 euro bizikleta bakoitzeko.

ZENBAITEN

855.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko beste garraiobide zenbaiten alokairua.
Garraiobide bakoizteko:
—Udal kuota minimoa: 24,881901 euro.
—Kuota probintziala: 62,204753 euro.
—Estatuko kuota berezia: 93,307129 euro.
851, 852 ETA 855 TALDEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Talde hauetan
sailkatutako ondasun higigarrien alokairua pertsonalgo iragankorrekin burutzen bada,
hauetan barne hartutako kuotak 100eko 50ean gehituko dira.
856 TALDEA. KONTSUMO ONDASUNEN ALOKAIRUA.
856.1 Epigrafea.—Kontsumo ondasunen alokairua.
Kuota: 91,44 euro.
Oharra: Epigrafe honek, honako hauen alokairua hartzen du, zerbitzu berezitu gisa:
janzkiak, etxerako artikulu eta aparailuak, arropa zuriarena, ohearena, mahaiarena,
etabar; kirol materialaren alokairua (txalupak, kanoak, txirrindak, irristailuak, gainean
jartzeko zaldiak, etabar.) honako kasu honetan izan ezik: kirol instalazio baten ustiapenari
lotu iharduera bada, halaber, beste kontsumo ondasunen alokairuan, bideo fimeena izan
ezik.
856.2 Epigrafea.—Bideo filmeen alokairua.
Kuota: 213,98 euro.
Oharra: Epigrafe honek, bideoaren gutxikako salmenta egiteko ahalmena ematen du.
857 TALDEA. NEURGAILUEN ALOKAIRUA.
857.1 Epigrafea.—Baskula, balantza eta pisatu eta neurtzeko baste aparailuen alokairua
kontagailuak deiturikoak izan ezik.
Gutxieneko udal kuota: 37,32 euro.
Kuota probintziala: 93,31 euro.
Estatuko kuota berezia: 130,63 euro.
857.2 Epigrafea—Neurriko pisu zerbitzua, aparailua alokatu gabe.
Gutxieneko udal kuota: 37,32 euro.
Kuota probintziala: 93,31 euro.
Estatuko kuota berezia: 130,63 euro.
857.3 Epigrafea.—Autoentzako kontagailuen alokairua.
Xede horretarako diren 25 aparailu bakoitzeko edo frakzioko:
Estatuko kuota berezia: 12,440951 euro.
857.4 Epigrafea—Argindar, gas eta ur kontagailuen alokairua, irakurketa eta kontserbazioa.
Xede horretarako diren 1.000 aparailu sorta bakoitzeko edo
frakzioko:
Gutxieneko udal kuota: 68,425228 euro.
Kuota probintziala: 68,425228 euro.
Estatuko kuota berezia: 68,425228 euro.
857.5 Epigrafea—Argindar kontegailuen irakurketa eta kontserbazioa, ehunekoan altxatuta.
Xede horretarako 1.000 aparailu sorta bakoitzeko edo frakzioko:
Gutxieneko udal kuota: 49,763802 euro.
Kuota probintziala: 49,763802 euro.
Estatuko kuota berezia: 49,763802 euro.

857.6 Epigrafea—Gas kontagailuen irakurketa eta kontserbazioa.
Xede horretarako 1.000 aparailu sorta bakoitzeko edo frakzioko:
Gutxieneko udal kuota: 68,425228 euro.
Kuota probintziala: 68,425228 euro.
Estatuko kuota berezia: 68,425228 euro.
857.7 Epigrafea.—Gas kontagailuen irakurketa eta kontserbazioa, ehunekoan altxatuta.
Xede horretarako 1.000 aparailu sorta bakoitzek edo frakzioko.
Gutxieneko udal kuota: 49,763802 euro.
Kuota probintziala: 49,763802 euro.
Estatuko kuota berezia: 49,763802 euro.
857.8 Epigrafea—Ur kontagailuen alokairua, irakurketa eta kontserbazioa.
Xede horretarako 1.000 aparailu sorta baioitzeko edo frakzioko:
Gutxieneko udal kuota: 4,357338 euro.
Kuota probintziala: 4,357338 euro.
Estatuko kuota berezia: 4,357338 euro.
857.9 Epigrafea—Ur kontugailuen irakurketa eta kontserbazioa, ehunekoan altxatuta.
Xede horretarako 1.000 aparailu sorta bakoitzeko edo frakzioko:
Gutxieneko udal kuota: 3,113243 euro.
Kuota probintziala: 3,113243 euro.
Estatuko kuota berezia: 3,113243 euro.
857.4tik 8S7.9ra BITARTEKO EPIGRAFEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA:
Iharduera, argindar, gas edo ur banaketarako enpresa batek burutzen duenean, kuota
dagokion epigrafean markatutakoaren ehuneko 50a izango da.
859 TALDEA. B.L.S.G.KO ONDASUN HIGIGARRIEN ALOKAIRUA (PERTSONALGO
IRAUNKORRIK GABE).
Kuota: 199,06 euro.
Oharra: Epigrafe honek, «Ondasun higigarrien alokairua» (85) elkartean dauden aurreko
taldeetan zehaztu gabeko ondasun higigarrien alokairua (erosteko aukerarekin edo
aukerarik gabe eta zerbitzu berezitu gisa) hartzen du, esatebatera, meatzaritza eta
petroliorako eta eraldatze industriarako ekipoak eta makineria, artikuluak saltzeko edo
zerbitzuak hornitzeko makinak, hotel ekipoak eta makineria, etabar.; alokairu honek, ez du
aipatu makineria eta ekipoak erabiltzen dituen pertsonalgoaren zerbitzurik hartzen.

86 MULTZOA ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.

861 TALDEA. HIRIGINTZ IZAERA DUTEN ONDASUN HLGIEZINEN ALOKAIRUA.
861.1 epigrafea. Etxebizitzen alokairua.
Kuota: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela eta etxebizitzei
emandako balio katastralaren 100eko 0,04.
Oharrak:
1. Epigrafe honek edozein motatako etxebizitzaren alokairua barnebiltzen du erosteko
aukerarekin edo aukerarik gabe.
2. Jarduera hau dela eta 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboek zero
kuota ordainduko dute.
861.2 epigrafea. Industri lokalen alokairuak eta beste zenbait alokairu (b.i.s.g.).
Estatuko kuota berezia: industri lokalei eta epigrafe honetan
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako biltzen
diren gainerako ondasunei esleitzen zaien balioa katastralaren
ehuneko 0,07.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan aurreko epigrafean sailkatzen ez diren lurren, industri lokalen,
negozioen eta gainerako ondasun higiezin hiritarren errentamendua barnebiltzen da.
2. Jarduera hau dela eta 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboek zero
kuota ordainduko dute.
862 TALDEA. LANDA IZAERA DUTEN ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.
Kuota: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela eta, landa izaera
duten ondasunei emandako ketastro balioaren ehuneko 0,10a.
Oharrak:
1. Talde honek, landa izaera duten edozein moetatako ondasun higiezinen alokairua
hartzen du, alokairu hori erosteko aukerarekin edo aukerarik gabe izan daitekelarik.
2. Iharduera hau dela eta, 601,01 eurotik beherako kuotak dituzten subjektu pasiboek zero
kuota zergatuko dute.

9 SAILA. BESTE ZERBITZU BATZUK.

91 MULTZOA. NEKAZAL, ABELAZKUNTZA, BASO ETA ARRANTZA ZERBITZUAK.

911 TALDEA. NEKAZAL ETA ABELAZKUNTZA ZERBITZUAK.
Kuota:
Gutxineko udal kuota: 54,74 euro.
Kuota probintziala: 164,85 euro.
Kuota berezia: 217,72 euro.
Oharra: Talde honek nekazal eta abelazkuntzarako prestamen zerbitzuak hartzen ditu,
makineriaz edo makineriarik gabe eta ustiapenen titularrak ez diren pertsonek edo
Entitateek egina, baita beraien kontura eginda ere, eta oro har ustiategian bertan egiten
direnak, hala nola, lurgintza eta ganaduen ekoizpen zerbitzuak, lurra, inausketa,
ureztaketa, sanital produktuen aplikazioa, ernalkuntza, eta abarren, prestakuntza gisa;
uzta bildu eta prestatzeko zerbitzuak; lorategi eta jolastoki eta beste nekazal eta
abelazkuntza zerbitzu batzuren landatze eta mantenua. Talde honek ez du ganaduaren
integrazioa hartzen.
912 TALDEA. BASO ZERBITZUAK ETA ARRANTZA ETA AKUIKULTURARI
LOTUTAKO ZERBITZUAK.
Kuota:
Gutxieneko udal kuota: 54,74 euro.
Kuota probintziala: 164,85 euro.
Kuota berezia: 217,72 euro.
Oharra: talde honek ustiapenen titularrak ez diren pertsona edo entitateek normalean
ustiategian bertan egiten dituzten baso zerbitzuak hartzen ditu barne, hala nola izurrien
aurkako borroka, suteen aurkako defentsa, etab., bai eta arrantza eta akuikulturari
lotutako zerbitzuak ere ustiapenen titularrak ez diren pertsona edo entitateek egiten
dituztenean.
913 TALDEA.(EZABATUA)

92 MULTZOA. SANEAMENDU, GARBIKETA ETA ANTZEKOEN ZERBITZUAK.
SUTEAK ETA ANTZEKOEN AURKAKO ZERBITZUAK.

921 TALDEA.
ZERBITZUAK.

BIDE

PUBLIKOAK

ETA

ANTZEKOEN

SANEAMENDUEN

921.1 Epigrafea.—Kaleak, bide publikoak eta lorategiak garbitzeko zerbitzua.
Kuota: 217,72 euro.
921.2 Epigrafea.—Zaborrak eta hondakinak biltzeko zerbitzua.
Kuota: 188,48 euro.

921.3 Epigrafea.—Animalia kaltegarriak garbitzea eta edozein mortatako desinfekzioa.
Kuota: 37,95 euro.
921.4 Epigrafea—Hondar uren estolderia hastuketa eta arazketa zertitzuak.
Kuota: 217,72 euro.
921.5 Epigrafea—Zaborrak eta hondakinak erraustu eta iraizteko zerbitzuak.
Kuota: 47,28 euro.
921.6 Epigrafea—Ingurunearen babes eta egokipen zerbitzuak: zaratak, bibrazioak, kutsadura,
etabarren kontrakoak.
Kuota: 62,20 euro.
921.7 Epigrafea.—Sute eta istripuen kontrako babes zerbitzuak.
Kuota: 188,48 euro.
921.8 Epigrafea.—Hilerriak administratzeko zerbitzuak.
Kuota: 74,65 euro.
921.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko saneamendu eta antzeko beste zerbitzu batzu.
Kuota: 74,65 euro.
922 TALDEA. GARBIKETA ZERBITZUAK.
Kuota: 179,15 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
922.1 Epigrafea—Barnekoak garbitzeko zerbitzuak (eraikinak, bulegoak, dendak, egoitzak,
osasun zentruak eta industri saltokiak).
922.2 Epigrafea.—Garbiketan berezituriko zerbitzuak (beirak, kebideak, etabar.).

93 MULTZOA. HEZKUNTZA ETA IKERKETA.

931 TALDEA. IRAKASKUNTZA ARAUTUA.
931.1 Epigrafea.—Haurzaintza eta haur hezkuntz irakaskuntza, soilik.
Kuota: 186,00 euro.
931.2 epigrafea.Oinarrizko Hezkuntzaren
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, soilik.

Irakaskuntza:

Lehen

Hezkuntza

edota

Kuota: 202,17 euro.
931.3 epigrafea.Batxilergoa, Unibertsitateko Orientabidea eta Lanbide Heziketaren
irakaskuntza, bai eta Maila Ertaineko eta Goi Mailako Berariazko Lanbide Heziketaren
hezkuntza zikloak ere, soilik.
Kuota: 216,97 euro.
Oharra: epigrafe honek ahalmena ematen du gizarte bermerako programak eskeintzeko.
931.4 Epigrafea—Aurreko epigrafeetan bildurikoen artean modalitate bat baino gehiagoko
irakaskuntza.
Kuota: 403,09 euro.

931.5 Epigrafea—Maila Goreneko irakaskuntza.
Kuota: 239,92 euro.
931 TALDEARENTZAKO OHAR AMANKOMUNAK:
1. Talde honetan sailkatutako iharduerak burutzerakoan ikasleei liburuak edo ikas
materiala eskuratzen zaienean, dagokion epigrafeari izendatutako kuota 100eko 25az
gehituko da.
2. Talde honetan sailkatutako iharduerak burutzerakoan pentsio erdiko zerbitzua
eskaintzen zaienean, dagokion epigrafeari izendatutako kuota 100eko 25az gehituko da.
3. Talde honetan sailkatutako iharduerak burutzerakoan barne ikastaro zerbitzua
eskaintzen zaienean, dagokion epigrafeari izendatutako kuota 100eko 50az gehituko da.
Horrelakoetan, ez da bidezkoa aurreko 2. oharrean aurrikusitako gehikuntza.
932 TALDEA. LANBIDE HEZKUNTZA ETA HOBEKUNTZ IRAKASKUNTZA EZ
ARAUTUA ETA GOI HEZKUNTZA.
932.1 Epigrafea—Lanbide hezkuntza eta hobekuntz irakaskuntza ez goi mailakoa.
Kuota: 186,00 euro.
932.2 Epigrafea—Goi mailako lanbide hezkuntza eta hobekuntz irakaskuntza.
Kuota: 273,70 euro.
932 taldearen ohar komuna: ez dira irakaskuntza jardueratzat hartuko eta zerga honetan
ez dute kuotarik sortuko prestakuntza okupazional nahiz iraunkorreko jarduerek, baldin
eta bakarrik Enpleguaren Institutu Nazionalak edo Europako Gizarte Fondoak
finantzatuak direnean edo, bakarrik ere bai, bi organismoek kofinantzatuak direnean.
933 TALDEA. IRAKASKUNTZAREN BESTE IHARDUERA BATZU.
933.1 EPIGRAFEA.—IBILGAILU LURREKO, UREKO, AERONAUTIKOAK, ETA
ABAR, GIDATZEKO IRAKASKUNTZA.
Kuota: 273,70 euro.
933.2 EPIGRAFEA. IKASTURTEAK ETA IKASTAROAK ATZERRIAN EGITEKO
LAGUNTZA EMATEA.
Kuota: 217,72 euro.
Oharra: Epigrafe honetan atzerrian egin daitezkeeen ikasturte eta ikastaroen inguruko
eskeitza, informazioa eta aholkularitza sartzen da, ikasleen joan-etorriak antolatzeko,
inolaz ere, baimenik ematen ez delarik.
Era beran, epigrafe honetan sartzen da atzerrian egindako ikasturteak Espainian
errekonozimendua izan dezaten egin behar denari buruzko informazio eta aholkularitza
ematea nahiz aipatu ikasketa horien homologazio eta baliokidetza eskaerak
Administrazioaren organo eskumendunetan aurkeztea, beti ere, ekinza horiek subjektu
pasiboak eginarazi dituenean, homologazio edo baliokidetzak orokorrean tramitatzeko,
inolaz ere, baimenik ematen ez delarik.
933.9 EPIGRAFEA.—IRAKASKUNTZAREN BESTE IHARDUERA ZENBAIT,
ESATEBATERA, HIZKUNTZAK, JOSTUNGINTZA, MEKANOGRAFIA,
TAKIGRAFIA, AZTERKETA ETA OPOSIZIOEN PRESTAKETA ETA ANTZEKOAK,
B.I.S.G.KOAK.
Kuota: 217,72 euro.

934 TALDEA. LEKU IRAUNKORRAZ APARTEKO IRAKASKUNTZA.
Estatuko kuota berezia: 186,61 euro.
935 TALDEA. KOLEGIO NAGUSIAK ETA IKASLEEN EGOITZAK.
935.1 Epigrafea—Kolegio nagusiak.
Kuota: 187,86 euro.
935.2 Epigrafea—Ikasleen egoitzak.
Kuota: 150,54 euro.
936 TALDEA. IKERKETA ZIENTIFIKOA ETA TEKNIKOA.
Kuota: 373,23 euro.
Argibide gisa baizik ez, subjektu pasiboak ondorengo epigrafeetako sailkapenaren arabera
burutzen dituen iharduketak aitortuko ditu:
936.1 Epigrafea—Natur zientziak eta zientzia zehatzetako ikerketa.
936.2 Epigrafea—Medikuntz zientzietako ikerketa.
936.3 Epigrafea—Nekazal ikerketak.
936.4 Epigrafea—Giza, gizateria eta lege zientzietako ikerketak.
936.5 Epigrafea—Ikerketa tekniko industriala.
936.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko ikerketa zientifiko eta tekniko batzuk.

94 MULTZOA OSASUNA ETA ALBAITARITZA ZERBITZUAK.

941 TALDEA. GIZA
SENDATEGIAK.

MEDIKUNTZARAKO

ERITEGIAK,

KLINIKAK

ETA

941.1 Epigrafea—Eritegi nagusiak.
Kuota:
Ohe edo gaiso batentzako instalazio bakoitzeko: 6,659214 euro.
941.2 Epigrafea—Eritegi berezituak (Kirurgikoak, amategiak, haurrarenak, psikiatrikoak,
etabar.)
Kuota:
Ohe edo gaiso batentzako instalazio bakoitzeko: 8,900989 euro.
942
TALDEA.
BESTE
ESTABLEZIMENDU
BATZUK:
SANITARIOAK,
BALNEARIOAK ETA UR GOZOTAKO ETA ITSAS URETAKO BAINUAK.
942.1 Epigrafea—Mediku kontsultak, Sorospen etxeak, sanitari etxeak eta larrialdietako
klinikak.
Kuota: 534,96 euro.
942.2 Epigrafea—Balnearioak eta bainuak.
Kuota: 274,33 euro.
Oharra: Epigrafe honetan ondorengoak sartuko dira: ur mineralak edo ur osasungarriak
eskaintzen dituzten establezimendu, urmahel eta igerilekuak, hala nola bainu errusiarrak,
lurrinezkoak, etab.

942.9 Epigrafea—Talde honetan sailkatu ez diren beste internoturik gabeko sanital zerbitzu
batzuk.
Kuota: 213,98 euro.
943 TALDEA. ESTOMATOLOGIA ETA ODONTOLOGIA KONTSULTA ETA
KLINIKAK.
Kuota: 612,85 euro.
944 TALDEA. NATUROPATIA ETA AKUPUNTURA ZERBITZUAK ETA BESTE
ZERBITZU PARASANITARI BATZUK.
Kuota: 516,30 euro.
945 TALDEA. ALBAITARI KONTSULTA ETA KLINIKAK.
Kuota: 419,51 euro.

95 MULTZOA. ASISTENTZIA ETA ZERBITZU SOZIALAK.

951 TALDEA. UME, GAZTE, BALIOGUTXITU ETA
ASISTENTZIA ETA ZERBITZU SOZIALAK, EGOITZETAN.

AGUREENTZAKO

Kuota: 91,44 euro.
Oharra: Establezimendu hauek erabiltzaileei urtean 601,01 euro baino gutxiago kobratzen
dietenean ordainduko duten kuota, zero izango da.
952 TALDEA. UME, GAZTE, BALIOGUTXITU ETA AGUREENTZAKO
ASISTENTZIA ETA ZERBITZU SOZIALAK, EGOITZAK EZ DIREN ZENTRUETAN.
Kuota: 56,61 euro.

96 MULTZOA. JOLAS ETA KULTUR ZERBITZUAK.

961 TALDEA. ZINEMAGINTZA (BIDEOGINTZA BARNE) ETA IHARDUKETA
HORREKIN ERLAZIONATURIKO ZERBITZUAK).
961.1 Epigrafea—Zinemagintza (bideogintza barne).
Kuota: 273,70 euro.
Oharra: Epigrafe honek filme eginak (bideoak barne) saltzeko, berrekoizteko eta
alokatzeko ahalmena ematen du, epigrafe honetan sartuko delarik zinemagintzarekin
erlazionaturiko edozein iharduketa.
961.2 Epigrafea—Filme edo zinema zinten (bideoa barne) bikoizketa, sinkronizazioa eta
muntaia, enpresa ekoizleak berak egiten ez duenean.
Kuota: 171,07 euro.
961.3 Epigrafea—Filme edo zinema zinten ekoizketarako eskena apainketak, enpresa
ekoizleak berak egiten ez duenean.
Kuota: 91,44 euro.

962 TALDEA. ZINEMA PELIKULEN ETA BIDEOEN BANAKETA.
962.1 Epigrafea—Zinema pelikulen banaketa eta salmenta, mintz magnetikoetan
oinarritzen diren filmeak ezik.
Kuota: 136,85 euro.
Oharra: Epigrafe honek pelikulak alokatzeko ahalmena ematen du.
962.2 Epigrafea.—Mintz magnetikoan oinarritzen diren ziema pelikulen banaketa eta
handizkako salmenta.
Kuota: 190,35 euro.
963 TALDEA. ZLNEMA PELIKULEN ETA BIDEOEN EMANALDIAK.
963.1 Epigrafea.—Zinema filmeen eta bideoen emanaldiak.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.071,17 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan :931,21 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 714,11 euro.
—Gainantzeko herrietan: 344,61 euro.
963.2 Epigrafea—Zinema pelikula eta bideo emanaldiak, aire librean.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 321,60 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 279,30 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 213,98 euro.
—Gainontzeko herrietan: 103,26 euro.
963.1 eta 963.2 epigrafeekin bat datorren oharra:
Areto batetan ehun eta laurogeita hiru egunetan baino gehiagotan zine emanaldirik edo
bere ordezko bestelako ikuskizunik egiten ez denean, kuotak 100eko 50era gutxituko dira.
963.3 Epigrafea.—Zinema pelikulen eta bideoaren emanaldiak, establezimendu finkotik
kanpeon egiten denean.
Estatuko kuota berezia: 217,72 euro.
963.4 Epigrafea—Zinema pelikulen eta bideoaren emanaldiak, aurreko 963.1, 963.2 eta
963.3 epigrafeetan zehaztu ez diren establezimenduetan ematen direnean.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 160,49 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagatik 100.000 arteko herrietan: 139,96 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 106,99 euro.
—Gainontzeko herrietan: 51,63 euro.
964 TALDEA. IRRATI HEDAPEN ETA TELEBISTA ZERBITZUA, TELEBISTA
SEINALEEN LOTURA ETA TRANSMISIO ZERBITZUAK.
964.1 Epigrafea—Irratihedapen zerbitzua.
Udal kuota minimoa: 124,41 euro.
Kuota probintziala: 622,05 euro.
Estatuko kuota berezia: 4.665,36 euro.
964.2 Epigrafea.—Telebista zerbitzua.
Udal kuota minimoa: 311,02 euro.
Kuota probintziala: 1.555,12 euro.
Estatuko kuota berezia: 11.663,39 euro.
964.3 Epigrafea.—Telebista seinaleen lotura eta transmisio zerbitzua.
Udal kuota minimoa: 233,27 euro.
Kuota probintziala: 1.166,34 euro.
Estatuko kuota berezia: 8.708,67 euro.

965 TALDEA. IKUSKIZUNAK (ZINEMA ETA KIROLAK EZIK).
965.1 Epigrafea—Areto era lokal barruko ikuskizunak (zezenketak ezik).
Kuota
Finkoa: 124,41 euro.
Eta gainera: antolatutako ikuskizun bakoitzeko:
100.000 edo biztanle gehiagoko herrietan: 5,601433 euro.
Gainerako herrietan: 3,732285 euro.
965.2 Epigrafea—Aire libreko ikuskizunak (zezenketak ezik).
Kuota:
Finkoa: 62,20 euro.
Eta gainera: antolatutako ikuskizun bakoitzeko:
100.000 edo biztanle gehiagoko herrietan: 4,669864 euro.
Gainerako herrietan: 3,113243 euro.
965.3 Epigrafea—Establezimendu finkotik kanpoko ikuskizunak (zezenketak ezik).
Udal kuota minimoa: 491,42 euro.
Kuota probintziala: 1.853,70 euro.
Estatuko kuota berezia: 2.469,53 euro.
Oharrak:
1.a. Ikuskizuna egingo den lekura, ikuskizun horretan erabiltzeko soilik, eramaten diren
instalazio mugikor eramangarrietan iharduera burutzen duten subjektu pasiboek epigrafe
honi dagozkion kuoten 100eko 50a besterik ez dute ordainduko.
2.a. Aurreko oharrean aipatzen diren subjektu pasiboek epigrafe honi dagozkion kuoten
100eko 25a ordainduko dute instalazioan 1.00 pertsona baino gehiago sartzen ez direnean.
965.4 Epigrafea—Ikuskizun enpresak.
Kuota: 230,16 euro.
Oharra: Iharduketak beren jabegopeko lokaletan burutzen dituzten enpresek, kasuan
kasuko, 965.1, 965.2 eta 965.3 epigrafeen arabera ordainduko dituzte zergak, eta ez darte
epígrafe honetal;O kuotarik ordaintzeko obligaziorik izango.
965.5 Epigrafea—Zuzenketa ikuskizunak.
Kuota:
Finkoa: 466,54 euro.
Eta gainera: antolatutako ikuskizun bakoitzeko:
Lehen mailako plazetan: 746,457034 euro.
Bigarren mailako plazetan: 497,638022 euro.
Hirugarren mailako plazetan: 373,228517 euro.
Laugarren mailako plazetan: 248,819011 euro.
965.1, 965.2 ETA 965.5 EPIGRAFEENTZAKO OHAR AMANKOMUNA: Epígrafe
hauetako kuotaren zati finkoa kasu guztitan eskatuko da. Aldiberean, antolatutako
ikuskizun bakoitzeko kuotaren zatia berau egiten denean eskatuko da, subjektu pasiboak
ikuskizun aldaketen aitorpena urte natural bakoitzeko lehendebiziko hilabetearen
barruan aurkeztu beharko duelarik Zena Administrazio eskudunean, baldin eta
ikuskizun horiek·urreko urtean eman badira.
Urtarrilaren 1a baino lehen iharduera horretan aritzeari utziz gero, uztea gauzatzen
deneko urtearen barruan emandako ikuskizunen aitorpena baja aitorpenarekin batera
aurkeztu behar izango da.

966 TALDEA. BIBLIOTEKAK, MUSEOAK, LORATEGI BOTANIKOAK ETA
ZOOLOGIKOAK.
966.1 Epigrafea.—Bibliotekak eta museoak.
Kuota: 62,20 euro.
966.2 Epigrafea—Parke zoologikoak, lorategi botanikoak eta antzekoak.
Kuota: 137,48 euro.
966.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko kultur zerbitzuak.
Kuota: 62,20 euro.
967 TALDEA. KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ESKOLA ETA KIROL
HOBEKUNTZARAKO ZERBITZUAK.
967.1 Epigrafea.—Kirol instalazioak.
Kuota: 129,39 euro.
967.2 Epigrafea—Kirol eskola eta kirol hobekuntzarako zerbitzuak.
Kuota: 129,39 euro.
967.3 Epigrafea—Kirol instalazioetan kirol artikuluak alokatzea.
Kuota: 62,20 euro.
968 TALDEA. KIROL IKUSKIZUNAK.
968.1 Epigrafea.—Kirol ikuskizunen emanalditarako instalazioak.
Kuota:
—100.000 ikusle baino gehiagoko ahalmena duen instalazio
bakoitzeko: 43.543,326963 euro.
—50.000 ikusle baino gehiagotik100.000 ikuslerainoko instalazio
bakoitzeko: 33.834,661570 euro.
—15.000 ikusle baino gehiagotik 50.000 ikuslerainoko instalazio
bakoitzeko: 12.440,950561 euro.
—5.000 ikusle baino gehiagotik 15.000 ikuslerainoko
instalazio bakoitzeko:
1.866,142584 euro.
—5.000 ikuslerainoko instalazio bakoi:tzeko 622,047528 euro.
968.2 Epigrafea—Kirol ikuskizanen antolaketa, antolatzaileen titulupeko instalazioetan ez
denean.
Kuota: 497,64 euro.
968.3 epigrafea—Klub ez profesionalak eta espainiako nahiz autonomi elkarteetako
federazioak ikuskizunak antolatzea.
Kuota:
—Espainiako federazioak: Estatuko kuota berezia: 124,41 euro.
—Autonomi elkarteetako federazioak: Probintziako kuota: 62,20 euro.
—Klub ez profesionalak: Udal kuota minimoa: 31,10 euro.
Oharrak:
1.a Probintziako kuota ordaintzeak iharduera lurralde eremuan egiteko aukera ematen dio
Federazio ordaintzaileari.
2.a Klub ez profesionalei esleitutako kuotak ez die aipatu klubei ikuskizun profesionalak
antolatzeko aukerarik ematen.

969 TALDEA. B.L.S.G.KO JOLAS ZERBITZUAK.
969.1 Epigrafea—Dantzaleku eta diskotekak.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 1.166,96 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 953,60 euros.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 739,62 euro.
—Gainontzeko herrietan: 526,25 euro.
Oharra: Dantzaleku eta diskotekak urtean gutxienez 184 egunetan publikoari itxita egoten
badira, aurrean zehaztutako kuotak ondorengoak izango dira:
—Ehuneko 25a, establezimenduak urtean 90 egun baino gutxiagotan irekitzen badira.
—Ehuneko 50, aipatu establezimenduak urtean 183 baino gutxiagotan irekitzen badira.
969.2 Epigrafea.—Kasino jokuak.
Kuota:
Mahai bakoitzeko: 13.102,809131 euro.
969.3 Epigrafea.—Bingo jokuak.
Kuota:
Maila bereziko aretoak: 9.687,15 euro.
Lehen mailako aretoak: 6.277,08 euro.
Bigarren mailako aretoak: 3.138,85 euro.
Hirugarren mailako aretoak: 1.046,28 euro.
969.4 Epigrafea—Jolas makinak eta zori makinak.
—«A» MOTATAKO MAKINAK
Aipatu makinok arautzen dituen Araudiaren legez «A» motatakoak diren joku makina
bakoitzeko, funtzionamendurako eman zaien kokapenak zer ikusirik ez duelarik:
969.411 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
Udal kuota minimoa: 46,031517 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau, makina jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren
titularrak edo izendunak ordainduko du esklusiboki.
969.412 Subepigrafea—Estatuko kuota berezia, jabeak.
Estatuko kuota berezia: 46,031517 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.
—«B» MOTATAKO MAKINAK.
Aipatu makinok arautzen dituen Arandiaren legez «B» motatakoak diren joku makina
bakoitzeko, funtzionamendurako eman zaien kokapenak zer ikusirik ez duelarik:
969.421 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimenduaren izendunak.
Udal kuota minimoa: 93,307129 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau, makina jarrita dagoen establezimendu edo lokaIaren
izendunak ordainduko du esklusiboki.
969.422 Subepigrafea—Estatuko kuota berezia, jabeak.
Estatuko kuota berezia: 93,307129 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.
—«C» MOTATAKO MAKINAK.
Aipatu makinok arautzen dituen Araudiaren legez «C» motatakoak diren joku makina
bakoitzeko, funtzionamendurako eman zaien kokapenak zer ikusirik ez duelarik:

969.431 Subepigrafea—Udal kuota minimoa, establezimendu aren titularrak.
Udal kuota minimoa: 544,913635 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau, makina jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren
izendunak ordainduko du esklusiboki.
969.432 Subepigrafea.—Estatuko kuota berezia, jabeak.
Estatuko kuota berezia: 544,913635 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.
—APUSTU MAKINAK.
Aipatu makinei buruzko araudian jasotako apustu makina bakoitzeko, alde batera utzita non
ari diren funtzionatzen:
969.441 subepigrafea. Gutxieneko udal kuota, establezimenduaren titularra.
Gutxieneko udal kuota: 77 euro makina bakoitzeko.
Makina kokatutako establezimendu edo lokalaren titularrak
bakarrik ordaindu behar du kuota hori.
969.442 subepigrafea.–– Estatuko kuota berezia, jabea.
Estatuko kuota berezia: 77 euro makina bakoitzeko. Makinen
jabeak bakarrik ordaindu behar du kuota hori.
969.5 Epigrafea—Bilar jokuak, ping pong ak, bolatokiak eta beste batzuk.
Kuota:
Mahai edo pista bakoitzeko:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 23,637806 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 15,554193 euro.
—10.000 biztanle baino gebiagotik 40.000 arteko herrietan: 11,821908 euro.
—Gainontzeko herrietan: 8,089623 euro.
969.6 Epigrafea—Jolas eta atseden aretoak.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 160,49 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 128,14 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 112,59 euro.
—Gainontzeko herrietan: 96,42 euro.
Oharrak:
1. Jolas makinak eta zori makinak dauzkaten establezimenduek makina horiengatik
ordainduko duten zerga, 969.4 epigrafean zehaztutakoaren araberakoa izango da.
2. Epigrafe honek 969.5 epigrafean sartutako iharduketak burutzeko ahalmena ematen du.
969.7 Epigrafea—Beste makina automatikoak.
Makina bakoitzeko, funtzionatzen ari den tokiaren eraginik gabe:
Udal kuota minimoa: 4,357338 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau, makina jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren izendunak
ordainduko du esklusiboki.
Estatuko kuota berezia: 6,220475 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau makinaren jabeak ordainduko du esklusiboki.
Oharra: Epigrafe honek makina autamatikoen bidezko zerbitzu emateak hartzen ditu,
adibidez, kulunkatxoa, zalditxoa, abere hizlariak, e.a.; era berean dokumentuplastifikatzaileak, txartel-inprimatzaileak, e.a.; eta baita baskulak eta pisua, arterietako
tentsioa, e.a. neurtzeko tresnak.

97 MULTZOA ZERBIZU PERTSONALAK.

971 TALDEA. IKUZTEGIAK, MARGOTEGIAK ETA ANTZEKO ZERBITZUAK.
971.1 Epigrafea.—Arropa eginen eta etxeko jantzi eta artikulu erabilien tindaketa, garbiketa
lehorra, garbiketa eta plantxaketa.
Kuota: 161,73 euro.
Oharra:
Epigrafe honetan sailkatutako sujetu pasiboek, arropa eginak eta etxeko jantzi eta artikulu
erabiliak tindatu, lehorrean garbitu, ikuzi eta plantxatzeko hartu eta itzultzen dituztenean,
baina lan horiek beste enpresa batzuek egiten badituzte, epigrafe honetako kuotaren
100eko 50 ordainduko dute.
971.2 Epigrafea.—Oinetakoen garbiketa eta tindaketa.
Kuota: 100,15 euro.
Oharra: Epigrafe honek oinetakoei aplikatzeko produktuen kantitate txikiak saltzeko
baimena ematen du, hau da, betunak, kremak, galarruak, plantilak, sargailuak eta
antzekoak, hala nola zolak eta gomazko taloiak, azken bi artikuluok ipini ahal izango
direlarik garbitasun zerbitzua ematen den unean.
971.3 Epigrafea.—Arropak jostea eta konpontzea.
Kuota: 75,27 euro.
972 TALDEA. ILEAPAINDEGIAK ETA GORPUTZ APAINDEGIAK.
972.1 Epigrafea—Emakume eta gizonezko ileapaindegiak.
—Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 75,27 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 74,65 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 49,76 euro.
—Gainontzeko herrietan: 37,32 euro.
Oharra:
1.a Epigrafe honek, beste inolako kuotarik ordaindu gabe, pelukak, ileordeak, gehituak eta
antzeko baste zenbait lan egiteko ahalmena ematen du.
Era berean, epigrafe honetan sailkaturiko subjektu pasiboek inolako ordainketa
gehigarririk egin gabe manikura zerbitzua eman ahal izango dute.
2.a Hirugarren adinekoen zentro edo etxeetan ileapaintze zerbitzuak egiten dituzten
subjektu pasiboek, kuotaren 100eko 50a ordainduko dute.
972.2 Epigrafea.—Apainketarako areto eta institutuak, eta estetikako kabineteak.
—Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 192,92 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 144,84 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 144,84 euro.
—Gainontzeko herrietan: 48,08 euro.
Oharra:
Epigrafe honetan matrikulatuta egon arren ileapaindegiko zerbitzuak ematen ez dituzten
sujetu pasiboek kuotaren 100eko 50 ordainduko dute.

973 TALDEA. ARGAZKI ZERBITZUAK, ARGAZKIETARAKO
AUTOMATIKOAK ETA FOTOKOPI ZERBITZUAK.

MAKINA

973.1 Epigrafea.—Argazki zerbitzuak.
Kuota: 169,85 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honetan ondorengo jarduerak sartuko dira: argazki erretratuak ateratzea,
argazki komertzialak ateratzea, argazkilaritza teknikoaren zerbitzuak ematea, errebelatu
zerbitzuak, argazkien inprimaketa eta anpliazioa, baita bideo eta argazkilaritza zerbitzu
konbinatuak ere.
2. Epigrafe honetan sailkatuta dauden sujetu pasiboek ahalmena dute argazkien karreteak
hartzeko eta ondoren kanpoko laborategi batek errebelatutako argazkiak emateko.
3. Epigrafe honetan sailkatuta dauden sujetu pasiboek argazki material txikia saldu
dezakete osagarri gisa, epigrafeko kuota 100eko 25 gehituz: karreteak, pilak, argazki
zorroak, albumak eta argazki makina trinkoak.
973.2 Epigrafea.—Pertsonen argazkiak ateratzeko
operatzailerik gabeko makina automatikoak.

eta

dokumentuak

kopiatzeko,

973.21 Subepigrafea— Udal kuota minimoa, establezimenduaren titularrak.
Udal kuota minimoa: 62,204753 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau, makina jarrita dagoen establezimendu edo lokalaren
izendunak ordainduko du esklusiboki.
973.22 Subepigrafea- Estatuko kuota berezia, makinaren jabeak.
Estatuko kuota berezia: 93,307129 euro makina bakoitzeko.
Kuota hau makinen jabeak ordainduko du esklusiboki.
973.3 Epigrafea—Fotokopiagailuekin dokumentuak kopiatzekoo zerbitzua.
Kuota:
Makina bakoitzeko: 132,499129 euro.
974 TALDEA. ETXEKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN AGENTZIAK.
Kuota: 124,41 euro.

975 TALDEA. ENMARKAZIO ZERBITZUAK.
Kuota:
100.000 biztanletik gorako herrietan: 201,86 euro.
40.000 biztanletik gora eta 100.000 biztanle arteko herrietan: 153,64 euro.
10.000 biztanletik gora eta 40.000 biztanle arteko herrietan: 118,81 euro.
Gainontzeko herrietan: 88,95 euro.
Oharrak:
1. Talde honetan era guztietako markoen diseinua, aholkularitza eta sorkuntza sartzen
dira, horien eta beren akzesorioen salmenta barne.
2. Talde honek ahalmena ematen du markoak eta osagarriak nork bere kabuz edo beste
batzuen bitartez manipulatu eta muntatzeko, beti ere beren komerzializazioa salmenta
lekuan egiten bada.
3. Talde honetan sailkaturiko subjektu pasiboek balio gutxiko produktuak eta material
enmarkagarria saldu ahal izango dituzte izaera osagarriz, hala nola, kuadroak, laminak,
litografiak, grabatuak, kristalak, ispiluak eta horien kideak. Talde honetarako ezartzen den
kuota 100eko 25 gehitu beharko dute.

979 TALDEA. B.L.S.G.KO ZERBITZU PERTSONALAK.
979.1 Epigrafea.—Hileta zerbitzuak.
Kuota:
—100.000 biztanle baino gehiagoko herrietan: 164,85 euro.
—40.000 biztanle baino gehiagotik 100.000 arteko herrietan: 109,48 euro.
—10.000 biztanle baino gehiagotik 40.000 arteko herrietan: 82,11 euro.
—Gainontzeko herrietan: 54,74 euro.
979.2 Epigrafea—Eliza eta beste lokal batzuren apainketa.
Kuota: 62,20 euro.
979.3 Epigrafea—Ezkontagentziak eta giza harremanetarako beste zerbitzu batzuk.
Kuota: 62,20 euro.
979.4 Epigrafea—Animalien bezaketa eta etxeko animalien arretarako baste zerbitzu batzu.
Kuota: 182,88 euro.
979.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko zerbitzu pertsonal batzuk.
Kuota: 62,20 euro.

98 MULTZOA. JOLAS PARKEAK, FERIAK ETA IKUSKIZUNEKIN ERLAZIONATURIKO
ZENBAIT ZERBITZU. KONGRESU ANTOLAKETA.
PARKE EDO FERIA BARRUTIAK.

981 TALDEA. LORATEGIAK, JOLAS ETA ATESEDEN PARKEAK, PARKE
AKUATIKOAK ETA PATINAKETA PISTAK.
981.1 Epigrafea—Bitxiteria natural edo artifizialak, parkeetan, gazteluetan, haitzulotan,
kobazulotan, etabarretan erakustea.
Kuota: 435,43 euro.
981.2 Epigrafea—Atseden lorategiak, sarrerak prezioa duenean.
Kuota: 186,61 euro.
981.3 Epigrafea—Jolas parkeak, akuatikoak eta antzekoak barne, izaera finkoa dutenean.
Kuota:
Ikuskizun bakoitzeko 54,740182 euro.
982 TALDEA. TONBOLAK, IKUSKIZUNAK ETA JOLASAK, NAHIZ FERIA ETA
BERBENETAKO HANDIZKAKO MERKATARITZA ETA JATETXE ZERBITZUAK,
KIROLDEMAK, LOTERIAK ETA BESTE JOKU BATZUK ANTOLATZEA ETA
OSPATZEA.
982.1 Epigrafea—Baimen barruko tonbola eta errifak, establezimendu finkoetan.
Kuota: 186,61 euro.
982.2 Epigrafea—Tonbola eta errifa baimendunak, establezimendu finkotik apartekoak.
Udal kuota minimoa: 93,31 euro.
Kuota probintziala: 233,27 euro.
Estatuko kuota berezia: 548,65 euro.
982.3 Epigrafea—Argizarizko figuren erakusketa, establezimendu finkoan egiten denean.
Kuota: 62,20 euro.

982.4 Epigrafea—Feria eta berbeneteko baste ikuskizun, handizkako merkataritza eta
jatetxe zerbitzuak, establezimendu finkotik apartekoak.
Ikuskizun, salmentagune edo jatetxe zebitzua ematen den
instalazio bakoitzagatik.
Udal kuota minimoa 37,322852 euro.
Kuota probintziala: 111,968555 euro.
Estatuko kuota berezia: 186,614258 euro.
Oharra: Epigrafe honetan, errubrikan aipaturiko iharduerak erregimen ibiltarian eta
izaera iragankorra ez duten feria eta berbenetan burutzen dituzten subjektu pasiboak
matrikulatuko dira.
982.5 Epigrafea.—Kirol Demak, Loteria eta baste Joku batzuk antolatzea eta egitea.
Udal kuota minimoa: 485,70 euro.
Kuota probintziala: 1.214,24 euro.
Estatuko kuota berezia: 2.488,19 euro.
983 TALDEA. ARTISTEI LANA AURKITZEKO AGENTZIAK.
Kuota: 497,64 euro.
989 TALDEA. IKUSKIZUNA ETA TURISMOAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE
IHARDUERA BATZU. PARKE EDO FERIA BARRUTIAK.
989.1 Epigrafea.—Ikuskizun publikoetarako txartelen salmenta.
Kuota: 93,31 euro.
989.2 Epigrafea.—Biltzarre, batzarre eta antzekoak antolatzeko zerbitzuak.
Kuota: 172,31 euro.
989.3 Epigrafea. Parke edo feria barrutiak.
Udal kuota minimoa: 622,05 euro.
Oharrak:
1. Epigrafe honek parke edo feria barrutien ustiapenerako beharrezko zerbitzuak hartzen
ditu, sekzio hontako 674.7 epigrafean sailkatutakoen salbuespenarekin.
2. Parke edo feria barrutiak kaseta edo «stand en bidez beraieneko izkin edo iharduerak
erakutsi, komertzializatu, azaldu edo hauei buruzko informazioa emateko erabiltzen
dituzten pertsona edo entitateek ez dute kuota gehigarririk ordaindu beharko, beti ere
Ekonomi Ihardueren gaineko Zergan dagokien iharduerarekin matrikulaturik badaude.
3. Zergapeko azalera elementua kalkulatzerakoan epigrafe honetan sailkaturiko subjektu
pasiboei parkeari edo feria barrutiari bere osotasunean dagokion azalera inputatuko zaie,
sekzio hontako 674.7 epigrafean sailkatutako zerbitzuek betetzen duten eta zerbitzuen
jabeek ordainduko dutenaren salbuespenarekin.

99 MULTZOA. BESTE EPIGRAFEETAN SAILKATU GABEKO ZERBITZUAK.

991 TALDEA. INDUSTRI GARAPEN ERREGIONALEN ELKARTEEN BIDEZKO
PRESTAMEN ZERBITUZAK.
Kuota probintziala: 182,88 euro.
999 TALDEA. B.I.S.G.KO ZERBITZU BATZUK.
Kuota: 182,88 euro.
LEHEN SAIL OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1.Sekzio honetan aipatutako kuotak honako kopuru honekin osatu behar dira: eratutako
zerga elementua, lokaletako azalerarekin biderkatuta aterako denarekin, delako lokalak,
Aginduko 14. I.F Arauean aurre ikusi terminoetan enpresa iharduerak burutzen
direnekoak dira.
2. (Indargabetua)

BIGARREN SEKZIOA:
IHARDUERA
PROFESIONALAK

0 SAILA NEKAZARITZA, ABELAZKUNTZA, EHIZA,
OHIARTZANTZA ETA ARRANTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
PROFESIONALAK.
01 MULTZOA BIOLOGI ZIENTZIATAN DOKTORE ETA LIZENTZIATUAK, NEKAZAL
ETA MENDI INGENARIAK.
011 TALDEA. BIOLOGI ZIENTZIATAN DOKTORE ETA LLZENTZIATUAK.
Kuota: 133,74 euro.
012 TALDEA. NEKAZAL ETA MENDI INGENIARIAK.
Kuota: 202,17 euro.
013 TALDEA. ALBAITARIAK.
Kuota: 209,63 euro.

02 MULTZOA. BASO ETA NEKAZAL INGENARI TEKNIKOAK, BIOLOGI AGRONOMI
ETA OIHARTZANTZA TEKNIKOAK ETA ANTZEKO TEKNIKOAK.

021 TALDEA. BIOLOGI, AGRONOMI ETA OIHARTZANTZA TEKNIKOAK.
Kuota: 118,19 euro.
022 TALDEA. NEKAZAL INGENIARI TEKNIKOAK ETA BASO INGENIARI
TEKNIKOAK.
Kuota: 131,87 euro.
023 TALDEA. INGENIARI TEKNIKO TOPOGRAFOAK.
Kuota: 135,61 euro.
024 TALDEA. ALBAITARITZA ORDEZKOAK ETA LAGUNTZAILEAK (OILASKO
SEXALARIAK, IRENTZAILEAK, ETABAR.).
Kuota: 125,65 euro.

09 MULTZOA. NEKAZARITZA, ABELAZKUNTZA, EHIZA, OIHARTZANTZA ETA
ARRANTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE ZENBAIT PROFESIONAL
B.I.S.G.KOAK.

099 TALDEA. NEKAZARITZA, ABELAZKUNTZA, EHIZA, OIHARTZANTZA ETA
ARRANTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE ZENBAIT PROFESIONAL,
B.L.S.G. KOAK.
Kuota: 130,63 euro.

I SAILA: ENERGIA, UR ETA MEATZARITZA ETA INDUSTRIA
KIMIKOAREN BEREZKO IHARDUEREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
PROFESIONALAK.

11 MULTZOA: DOKTORE ETA LIZENTZIATU FISIKA ZIENTZIATAN, ZIENTZIA
GEOFISIKOETAN ETA GEOLOGI ZIENTZIATAN. MEATZE INGENIARIA.

111 TALDEA. DOKTORE ETA LIZENTZIATU FISIKA ZIENTZIATAN, DOKTORE
ETA LIZENTZIATU ZIENTZIA GEOFISIKOETAN ETA DOKTORE ETA
LIZENTZIATU ZIENTZIA GEOLOGIKOETAN.
Kuota: 145,56 euro.
112 TALDEA. MEATZE INGENIARIAK.
Kuota: 211,50 euro.

12 MULTZOA. DOKTORE ETA LIZENTZIATU KIMIKA ZIENTZIATAN.

121 TALDEA. DOKTORE ETA LIZENTZIATU KIMIKA ZIENTZIATAN.
Kuota: 136,85 euro.

13 MULTZOA. MEATZE INGENIARI TEKNIKOAK, FATALTATU ETA PERITOAK.

131 TALDEA. MEATZE INGENIARI TEKNIKOAK, FAKULTATU ETA PERITOAK.
Kuota: 158,63 euro.

19 MULTZOA. ENERGIA, UR, MEATZARITZA ETA KIMIKA INDUSTRIAREN,
BEREZKO IHARDUEREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BASTE PROFESIONAL ZENBAIT,
B.I.S.G.KOAK.

199 TALDEA . ENERGIA, UR, MEATZARITZA ETA INDUSTRIA KIMIKOAREN
BEREZKO IHARDUEREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE ZENBAIT PROFESIO,
B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 155,51 euro.

2 SAILA. AERONAUTLKA, TELEKOMUNIKABIDE ETA
ZEHAZTASUN MEKANIKAREN INDUSTRLEKIN ZERIKUSIRLK
DUTEN PROFESIONALAK.

21 MULTZOA. ITSAS INGENIARIAK ETA INGENIARI AERONAUTIKOAK,
TELEKOMUNIKABIDE INGENIARIAK ETA ARMAMENDU ETA ERAIKUNTZA ETA
ANTZEKOEN INGENIARIAK.

211 TALDEA. INGENIARI AERONAUTIKOAK.
Kuota: 261,26 euro.
212 TALDEA. ITSAS INGENIARIAK.
Kuota: 221,45 euro.
213 TALDEA. TELEKOMUNIKABIDE INGENIARIAK.
Kuota: 271,84 euro.
214 TALDEA. ARMAMENDU, ERAIKUNTZA, ITSAS ARMEN INGENIARIAK ETA
ICAI DELAKOKO ELEKTROMEKANIKOAK.
Kuota: 255,04 euro.

22 MULTZOA. AERONAUTIKA INGENIARI TEINIKOAK ETA LAGUNTZAILEAK, ETA
ARMAMENDU ETA ERAIKUNTZA ETA ANTZEKOEN INGENIARIEN
LAGUNTZAILEAK.

221 TALDEA. INGENIARI TEKNIKO AERONAUTIKOAK, LAGUNTZAILEAK ETA
PERITOAK.
Kuota: 143,07 euro
222
TALDEA.
TELEKOMUNIKABIDE
LAGUNTZAILEAK ETA PERITOAK.

INGENIARI

TEKNIKOAK,

Kuota: 153,65 euro.
223 TALDEA. ARMAMENDU ETA ITSAS ARMEN ERAIKUNTZA INGENIARIEN
LAGUNTZAILEAK
ETA
ICALREN
INGENIARI
TEKNIKO
ELEKTROMEKANIKOAK.
Kuota: 129,39 euro.
224 TALDEA. TEKNIKARI MARRAZKILARIAK.
Kuota: 129,39 euro.

225 TALDEA. TELEKOMUNIKABIDE TEKNIKARIAK.
Kuota: 133,12 euro.
226 TALDEA. SOINU TEKNIKARIAK.
Kuota: 133,12 euro.
227 TALDEA. ARGITERIA TEKNIKARIAK.
Kuota: 133,12 euros.
228. TALDEA.
PERITOAK.

ITSAS

INGENIERI

TEKNIKOAK,

LAGUNTZAILEAK

ETA

Kuota: 136,85 euro.

29 MULTZOA. AERONAUTIKA, TELEKOMUNIKABIDE ETA ZEHAZTASUN
MEKANIKA INDUSTRIEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BASTE PROFESIONAL BATZU,
B.I.S.G.KOAK.

299 TALDEA. AERONAUTIKA, TELEKOMUNIKABIDE ETA ZEHAZTASUN
MEKANIKAKO INDUSTRIEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE PROFESIONAL
BATZU, B.L.S.G.KOAK.
Kuota 135,61 euro.

3 SAILA. BESTE ZENBAIT INDUSTRIA
MANUFAKTURARIREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN PROFESIONALAK.

31. MULTZOA. INDUSTRI ETA EHUNGINTZA INGENIARIAK.

311 TALDEA. INDUSTRI ETA EHUNGINTZA INGENIARIAK.
Kuota: 230,16 euro.

32 MULTZOA. INDUSTRI ETA EHUNGINTZA INGENIARI TEKNIKOAK ETA ARTE
GRAFIKOETAKO TEKNIKARIAK.

321 TALDEA. INDUSTRI ETA EHUNGINTZA
LAGUNTZAILEAK ETA PERITOAK.

INGENIARI

TEKNIKOAK,

Kuota: 124,41 euro.
322 TALDEA. ARTE GRAFIKOETAKO TEKNIKARIAK.
Kuota: 127,52 euro.

39 MULTZOA. BESTE ZENBAIT INDUSTRI MANUFATURARIREKIN ZERIKUSIRIK
DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZU, B.I.S.G.KOAK.

399
TALDEA.
BESTE
ZENBAIT
INDUSTRI
MANUFAKTURARIREKIN
ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZU, B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 135,61 euro.

4 SAILA. ERAIKUNTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
PROFESIONALAK.

41 MULTZOA. ARKITEKTOAK ETA BIDE, KANAL ETA PORTUETAKO GOI
INGENIARIAK.

411 TALDEA. ARKITEKTOAK.
Kuota: 292,36 euro.
412 TALDEA. ERREPIDE, UBIDE ETA PORTUETAKO INGENIARIAK.
Kuota: 288,01 euro.

42 MULTZOA ERAIKUNTZETAKO ARKITEKTO TEKNIKOAK ETA INGENIARI
TEKNIKOAK.

421 TALDEA. ARKITEKTO TEKNIKOAK ETA APAREJADOREAK.
Kuota: 199,06 euro.
422 TALDEA. HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOAK, LAGUNTZAILEAK
ETA PERITOAK.
Kuota: 141,83 euro.

43. MULTZOA. DELINEATZAILEAK ETA DEKORATZAILEAK.

431.TALDEA. DELINEATZAILEAK. KUOTA: 129,39 EURO.
432 TALDEA. BARNEKOEN DEKORATZAILEAK DISEINUGILEAK.
Kuota: 129,39 euro.

44. MULTZOA. HIRIGINTZA PROIEKTUEN ETA ERAGIKETA TOPOGRAFIKOEN
GARAPENERAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK. 97

441. TALDEA. HIRIGINTZA PROIEKTUEN ETA ERAGIKETA TOPOGRAFIKOEN
GARAPENERAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK.
Kuota: 129,39 euros.

45. MULTZOA. GEODESIA ETA KARTOGRAFIAN INGENIARIAK.

451. TALDEA. GEODESIA ETA KARTOGRAFIAN INGENIARIAK.
Kuota: 129,39 euro.

49. MULTZOA. ERAIKUNTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE ZENBAIT
PROFESIONAL, B.I.S.G.KOAK.

499 TALDEA. ERAIKUNTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE ZENBAIT
PROFESIONAL, B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 129,39 euro.

5 SAILA. MERKATARITZA ETA OSTALARITZAREKIN
ZERIKUSIRIK DUTEN PROFESIONALAK.

51 MULTZOA. MERKATARITZA AGENTEAK.

511 TALDEA. MERKATARITZA AGENTEAK.
Kuota: 180,39 euro.

52 MULTZOA. OSTALARITZA TEKNIKARIAK.

521 TALDEA. OSTALARITZA TEKNIKARIAK.
Kuota: 180,39 euro.

59 MULTZOA. MERKATARITZA ETA OSTALARITZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
BESTE ZENBAIT PROFESIONAL, B.I.S.G.KOAK.

599 TALDEA. MERKATARITZA ETA OSTALARITZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
BESTE ZENBAIT PROFESIONAL. B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 111,97 euro.

6 SAILA. GARRAIO ETA KOMUNIKABIDEEKIN ZERIKUSIRIK
DUTEN PROFESIONALAK.

61 MULTZOA. GARRAIO LANETARAKO GESTIOGILE EDO BITARTEKARIAK, ETA
LUR IBILGAILUEN GIDARIAK.

611 TALDEA. TRENBIDE AGENTEAK.
Kuota: 153,02 euro.
612 TALDEA. LUR IBILGAILUEN GIDARIAK.
Kuota: 100,77 euro.

69 MULTZOA. GARRAIO ETA TELEKOMUNIKABIDEEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
BESTE PROFESIONAL BATZU, B.I.S.G.KOAK.

699 TALDEA. GARRAIO ETA TELEKOMUNIKABIDEEKIN
DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZU, B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 216,47 euro.

ZERIKUSIRIK

7 SAILA. FINANTZIAL, LEGE, ASEGURU ETA ALOKAIRU
IHARDUEREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN PROFESIONALAK.

71. MULTZOA. ASEGURUEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN PROFESIONALAK. 99

711. TALDEA. ASEGURU JARDULEAK.
Kuota: 236,38 euro.
712. TALDEA. ASEGURU AGENTE ETA ARTEKARIAK.
Kuota: 149,29 euro.

72 MULTZOA. ARAZO PUBLIKO ETA PRIBUTUEN GESTIOGILEAK.

721 TALDEA. INDUSTRI JABETASUN ETA JABETASUN INMOBILIARIOEN
AGENTE KOLEGIATUAK.
Kuota: 190,97 euro.
722 TALDEA. GESTIOGILE ADMINISTRATIBOAK.
Kuota: 239,49 euro.
Oharra: Gestiogile administratiboek, klase pasiboen espedienteak gestiona ditzakete,
baldin eta, horretarako baimendurik badaude.
723 TALDEA. LURSAILEN ADMINISTRATZAILEAK.
Kuota: 155,51 euro.
724 TALDEA. ERAIKINEN SUSTAPENERAKO BITARTEKARIAK.
Kuota: 260,02 euro.
725 TALDEA. KLASE PASIBOETAN GAITUAK.
Kuota: 177,29 euro.
726 TALDEA. GRADUATU SOZIALAK.
Kuota: 238,25 euro.
727
TALDEA.
MAILEGUAK
BITARTEKARIAK.

EMATEN

Kuota: 155,51 euro.

ERRAZTEKO

AGENTE

EDO

728 TALDEA. ADUANA AGENTEAK.
Kuota: 174,17 euro.

73 MULTZOA. ZUZENBIDETZAREN PROFESIONALAK.

731 TALDEA. ABOKATUAK.
Kuota: 266,86 euro.
732 TALDEA. PROKURADOREAK.
Kuota. 213,37 euro.
733. TALDEA. NOTARIAK.
Kuota: 746,46 euro.
Oharra: talde honetan izena emandako subjektu pasiboek batere kuota gehigarririk
ordaindu gabe eduki ahal izango dituzte beren barrutietako udalerrietan kokatutako
bulego osagarriak, beti ere notarioen legeriak horretarako ezartzen duen baimena baldin
badute.
734 TALDEA. ERREGISTRATZAILEAK.
Kuota: 746,46 euro.

74 MULTZOA. FINANTZ ETA EKONOMIAREN PROFESIONALAK, INBERTSIO ETA
MERIKATUETAKO ESPEZIALISTAK ETA ANTZEKO BESTE TEKNIKARIAK. 101

741 TALDEA. EKONOMILARIAK.
Kuota: 258,77 euro.
742 TALDEA. MERKATAL INTENDENTEAK ETA IRAKASLEAK.
Kuota: 258,77 euro.
743 TALDEA. MERKATAL PERITOAK.
Kuota: 155,51 euro.
744 TALDEA. ENPRESA ZIENTZIATAN DIPLOMATUAK.
Kuota: 204,03 euro.
746 TALDEA. MERKATAL ARTEKARI LIBREAK.
Kuota: 410,55 euro.
747 TALDEA. KONTU AUDITOREAK ETA KONTU AZTERLARI ZINDUNAK.
Kuota: 204,03 euro.

Oharra: Sekzio honetako beste taldeetan izena emanda egonik, beren estatutu
profesionalagatik eta beren jarduera erregulatzen duen araudiagatik, kontu auditoretzan
jarduteko ahalmena duten profesionalek ez dute talde honi dagokion kuota ordaindu
beharko ezta talde honetan alta hartu ere.
748 TALDEA. BALORE ZORROEN ADMINISTRATZAILEAK.
Kuota: 245,09 euro.
749 TALDEA. INTERPRETARI BITARTEKARIAK ETA ITSAS BITARTEKARIAK.
Kuota: 234,51 euro.

75 MULTZOA. PUBLIZITATE PROFESIONALAK.

751 TALDEA. HARREMAN PUBLIKOAK, PUBLIZITATEAREN ETA ANTZEKOEN
PROFESIONALAK.
Kuota: 147,43 euro.

76 MULTZOA. INFORMATIKA ETA ZIENTZIA ZEHATZETAKO PROFESIONALAK.

761 TALDEA. ZIENTZIA ZEHATZETAN ETA ESTATISTIKETAN DOKTORE ETA
LIZENTZIATUAK.
Kuota: 153,65 euro.
762.
TALDEA103.
INGENIARIAK.

INFORMATIKAN

DOKTORE,

LIZENTZIATU

ETA

Kuota: 153,02 euro.
763 TALDEA. INFORMATIKAREN PROGRAMATZAILE ETA ANALISTAK.
Kuota: 114,46 euro.
764 TALDEA. INFORMATIKAN DIPLOMATUA.
Kuota: 124,41 euro.
765 TALDEA. GRABATZAILE INFORMATIKARIAK ETA DATUEN TRATAMENDU
ELEKTRONIKORAKO BESTE PROFESIONAL LAGUNTZAILE BATZU.
Kuota: 114,46 euro.

77 MULTZOA. IHARDUERA EZBERDINEN PROFESIONALAK.

771 TALDEA. MOETA GUZTIETAKO ORDAINAGIRI, MERKATAL EFEKTU,
MAILEGU ETA ESKUBIDEAK KOBRATZEKO AGENTEAK.
Kuota: 104,50 euro.
772 TALDEA. ESTENOTIPISTARIAK, MEKANOGRAFOAK, TAKIGRAFOAK ETA
BESTE PROFESIONAL ADMINISTRARI BATZU.
Kuota: 115,08 euro.
773 TALDEA. ZAINTZA, BABES ETA SEGURTASUN ZERBITZUAK PRESTATZEN
DITUZTEN DETEKTIBE PRIBATU ETA PROFESIONALAK.
Kuota: 129,39 euro.
774 TALDEA. ITZULTZAILE ETA INTERPRETARIAK.
Kuota: 121,92 euro.
775. TALDEA. FILOSOFIA ETA LETRETAN DOKTORE ETA LLZENTZIATUAK.
Kuota: 129,39 euro.
776.TALDEA. ZIENTZIA POLITIKO ETA SOZIALETAN DOKTORE ETA
LIZENTZIATUAK, PSIKOLOGARIAK, ANTROPOLOGARIAK, HISTORIALARIAK
ETA ANTZEKOAK.
Kuota: 139,96 euro.
777. TALDEA. PERTSONALGO ARAZOETAN ETA LANBIDE ORIENTABIDE ETA
AZTERKETETAKO ESPEZIALISTAK.
Kuota: 167,95 euro.
778 TALDEA. BIBLIOTEKONOMIA ETA DOKUMENTAZIOAN LIZENTZIATUAK.
Kuota: 105,75 euro.
79 MULTZOA. FINANTZA, LEGE, ASEGURU ETA ALOKAIRU IHARDUEREKIN
ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZU B.I.S.G.KOAK.

798 TALDEA. FINANTZA ETA LEGE JARDUEREKIN LOTUTAKO BESTE
PROFESIONAL BATZUK (BESTE PROFESIONAL BATZUREN BARUAN SARTU
GABEAK).
Kuota: 202,17 euro.
Oharra:
Talde honetan sartzen dira enpresa eta organismoei, hasiera batean behintzat,
kontabilitateko, liburuen edukitzako nahiz zerga, ekonomia eta finantza alorreko
zerbitzuak ematea, eta zerga eta kontabilitate aholkularitzaren menpeko beste zerbitzu
batzuk.
799 TALDEA. ASEGURU ETA ALOKAIRUKO JARDUEREKIN LOTUTAKO BESTE
PROFESIONAL BATZUK B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 202,17 euro.

8 SAILA. BESTE ZERBITZUEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
PROFESIONALAK.

81 MULTZOA. GARBIKETA ZERBITZUAK PRESTATZEN DITUZTEN
PROFESIONALAK.

811 TALDEA. GARBIKETA ZERBITZUAK PRESTATZEN DITUZTEN
PROFESIONALAK. Kuota: 43,54 euro.

82 MULTZOA. IRAKASKUNTZ PROFESIONALAK.

821 TALDEA. GOI IRAKASKUNTZAREN IRAKASLE PERTSONALGOA.
Kuota: 120,06 euro.
822 TALDEA. IRAKASKUNTZA ERTAINAREN IRAKASLE PERTSONALGOA.
Kuota: 108,24 euro.
823
TALDEA.
OINARRIZKO
HEZIKETA
ESKOLAURREAREN IRAKASLE PERTSONALGOA.

OROKORRAREN

ETA

Kuota: 100,77 euro.
824 TALDEA. LANBIDE HEZKUNTZA ETA HOBEKUNTZ IRAKASLEAK.
Kuota: 136,85 euro.
825 TALDEA. LUR, UR, AERONAUTIKO, ETA ABAR, IBILGAILUAK GIDATZEKO
IRAKASLEAK.
Kuota: 97,04 euro.
826 TALDEA. IRAKASKUNTZA EZBERDINEN IRAKASLE PERTSONALGOA,
ESATEBATERA, HEZKUNTZA FISIKOA ETA KIROLAK, HIZKUNTZA,
MEKANOGRAFIA, AZTERKETA ETA OPOSIZIOEN PRESTAKUNTZA ETA
ANTZEKOAK.
Kuota: 108,24 euro.

83 MULTZOA OSASUN PROFESIONALAK.

831 TALDEA. MEDIKUNTZA OROKORREKO MEDIKUAK.
Kuota: 248,82 euro.
832 TALDEA. MEDIKU ESPEZIALISTAK (ESTOMATOLOGOAK ETA ODONTOLOGOAK EZIK).
Kuota: 292,36 euro.
833 TALDEA. ESTOMATOLOGOAK.
Kuota: 348,35 euro.
834 TALDEA. ODONTOLOGOAK.
Kuota: 279,92 euro.
835 TALDEA. FARMAZILARIAK.
Kuota: 183,51 euro.
836 TALDEA. OSASUN TEKNIKARI LAGUNTZAILEAK.
Kuota: 122,55 euro.
837 TALDEA. HORTZ PROTESILARI ETA HIGIENELARIAK.
Kuota: 149,29 euro.
838 TALDEA. OPTIKARI OPTOMETRILARIAK ETA PODOLOGOAK.
Kuota: 113,21 euro.
839 TALDEA. MASAIARIAK,
ERIZAINTZA LAGUNTZAILEAK.

BROMATOLOGARIAK,

DIETISTAK

Kuota: 93,31 euro.

84 MULTZOA. IHARDUERA PARASANITARIOEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
PROFESIONALAK.

841 TALDEA. NATUROPATAK, AKUPUNTARIAK ETA BESTE PROFESIONAL
PARASANITARIOAK.
Kuota: 248,82 euro.

85 MULTZOA. IKUSKIZUNAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN PROFESIONALAK.

851 TALDEA. IKUSKIZUNEN ORDEZKARI TEKNIKOAK.
Kuota: 255,04 euro.

ETA

852 TALDEA. ZEZEN APODERATU ETA ORDEZKARIAK.
Kuota. 248,82 euro.
853 TALDEA. ARTISTEI LANA AURKITZEKO AGENTEAK.
Kuota: 248,82 euro.
854 TALDEA. BILTZARRE, BATZARRE ETA ANTZEKOAK ANTOLATZEKO
ADITUAK.
Kuota 151,78 euro.
555 TALDEA. IKUSKIZUNETAKO AGENTE ETA APOSTU ARTEKARIAK.
Kuota 146,18 euro.

86 MULTZOA. LANBIDE LIBERAL, ARTISTIKO ETA LITERARIOAK.

861 TALDEA. PINTOREAK, ESKULTURGILEAK, KERAMIKARIAK, ARTISAUAK,
GRABATZAIL,EAK ETA ANTZEKO ARTISTAK.
Kuota: 113,84 euro.
862 TALDEA. ARTE LANEN BERRIZTATZAILEAK.
Kuota: 124,41 euro.

87 MULTZOA. LOTERIA, APOSTUAK ETA GAINONTZEKO ZORTE JOKUAK,
EKINALDI ETA AZAREKOAK, ETAB.

871 TALDEA. LOTERIA, KIROL APOSTU ETA BESTE JOKUEN SALTZAILE
OFIZIALAK,
ESTATUKO
LOTERIA
ETA
APOSTUETARAKO
NAZIO
ERAKUNDEAREN MERKATAL SAREAREN BARNE DAUDENAK (855 TALDEAN
SAILKATURIKOAK EZIK).
Kuota: 212,74 euro.
Oharra: Talde honetan sailkaturiko subjektu pasiboek, Estatuko Loteria eta Apostuetarako
Nazio Erakundeak saltzen dituen ezaparteko beste edozein loteria ezberdin banatu eta
saltzeko ahalmena dute, baldin eta baimenduta badaude delako loteriak.
872 TALDEA. LOTERIA, KIROL APOSTU ETA BESTE JOKUEN SALTZAILE
OFIZIALAK,
ESTATUKO
LOTERIA
ETA
APOSTUETARAKO
NAZIO
ERAKUNDEKOAK EZ DIREN BESTE EDOZEIN ERAKUNDE EZBERDINETAKOAK
DLRENAK.
Kuota: 182,26 euro.
Oharra Talde honetan sailkaturiko subjektu pasiboek, Estatuko Loteria eta Apostuetarako
NazioErakundearen Loteria saldu eta banatzeko ahalmena dute, baldin eta baimenduta
badaude.

873 TALDEA. KIROL APOSTUAK, BESTE JOKU ETA LOTERIA EZBERDINAK
HARTZEKO BAIMENDU SALTZAILE EZ OFIZIALAK.
Kuota: 118,19 euro.
Oharra Beren iharduera, taberna, saltegi, etabar..., moduko establezimenduetan egiten
duten saltzaileek, eta beren iharduera nagusia, kirol apostu, joku eta loteriak hartzea ez
bada, orduan, beren iharduera nagusiari dagokion kuota 873 talde honi izendatutako
100eko 10aren baliokide den kopuru batez gehituko dute.

88 MULTZOA. ZENBAIT PROFESIONAL.

881 TALDEA. ASTROLOGOAK ETA ANTZEKOAK.
Kuota: 114,46 euro.
882 TALDEA. TURISMO GIDATZAILEA.
Kuota: 126,28 euro.
883 TALDEA. TURISMO GIDATZAILE INTERPRETARIAK.
Kuota: 187,86 euro.
884 TALDEA. ASEGURU,
TASATZAILEAK.

BITXI,

JENERO

ETA

EFEKTUEN

PERITO

Kuota: 166,71 euro.
885 TALDEA. MATXUREN LIKIDATZAILEAK ETA KOMISARIAK.
Kuota: 211,50 euro.
886 TALDEA. KRONOMETRATZAILEAK.
Kuota: 120,06 euro.
887 TALDEA. MAKILAIARIAK ETA ESTETILARIAK.
Kuota: 107,62 euro.
888.TALDEA. GRAFOLOGOAK. 107
Kuota: 114,46 euro.

89 MULTZOA. DIBISIO HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN ZERIKUSIRIK
DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZU.

899 TALDEA. DIBISIO HONEK AIPATZEN DITUEN ZERBITZUEKIN ZERIKUSIRIK
DUTEN BESTE PROFESIONAL BATZU.
Kuota: 114,46 euro.
BIGARREN SAIL OSOARI DAGOZKION OHARRAK:
1. (Indargabetua)
2. Sekzio honetan aipatutako kuotak honako kopuru honekin osatu behar dira:
eratutako zerga elementua, lokaletako azalerarekin biderkatuta aterako denarekin,
delako lokalak, Aginduko 14.1.F) Arauean aurreikusi terminoetan enpresa iharduerak
burutzen direnekoak dira.
3.Sekzio honetan sailkaturiko jardueretatik datozen zerbitzuak bakar-bakarrik eta
inolako kontraprestaziorik gabe martxoaren 24ko 5/1995 Foru Arauak, interes
orokorreko jardueretan parte hartzeagatik zerga pizgarriak ematekoak, aipatzen dituen
fundazioei eta irabazi asmorik gabeko entitateei egiten zaizkienean, zero kuota
ordainduko dute zergan.

HIRUGARREN
SEKZIOA:
IHARDUERA
ARTISTIKOAK

01 MULTZOA. ZINEA, ANTZERKIA ETA ZIRKUAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
IHARDUERAK.

011 TALDEA. ZINE ETA ANTZERKI ZUZENDARIAK.
Kuota: 242,60 euro.
Oharra: Talde honek, eskena zuzendariak eta zuzendari artistikoak ere hartzen ditu.
012 TALDEA. ZUZENDARITZA LAGUNTZAILEAK.
Kuota: 121,30 euro.
013 TALDEA. ZINE ETA ANTZERKI AKTOREAK.
Kuota: 180,39 euro.
Oharra Talde honek, aktore protagonistak edo ezprotagonistak aniztasun eta bikoizketa
aktoreak hartzen ditu.
014 TALDEA. ESTRA ESPEZIALIZATUAK, DOBLEAK, KONPARTSAK ETA
MERITORIOAK.
Kuota: 105,75 euro.
015 TALDEA. ZINE, TELEBISTA ETA BIDEO KAMAREN OPERATZAILEAK.
Kuota: 123,17 euro.
016 TALDEA. HUMORISTAK, KAR!KATOAK,
ERREZITALARIAK, ILUSIONISTAK ETA ABAR.

XELEBREAK,

HIZLARIAK,

Kuota: 113,21 euro.
017 TALDEA. OROITARAZLEAK ETA ERREGIDOREAK.
Kuota:102,02 euro.
018 TALDEA. ZIRKU ARTISTAK.
Kuota: 118,19 euro.
019 TALDEA. ZINEA, ANTZERKIA ETA ZIRKUAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN
BESTE ZENBAIT IHARDUERA. B.L.S.G.KOAK.
Kuota: 99,53 euro.

02 MULTZOA. DANTZAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN IHARDUERAK.

021 TALDEA. KOREOGRAFI ZUZENDARIAK.
Kuota: 208,39 euro.
022 TALDEA. DANTZARIAK.
Kuota: 130,63 euro.

029 TALDEA. DANTZAREKIN
IHARDUERA, B.L.S.G.KOAK.

ZERIKUSIRIK

DUTEN

BESTE

ZENBAIT

Kuota: 99,53 euro.

03 MULTZOA MUSIKAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN IHARDUERAK.

031 TALDEA. MUSIKA MAISUAK ETA ZUZENDARIAK.
Kuota: 174,17 euro.
032 TALDEA. MUSIKA TRESNEN INTERPRETARIAK.
Kuota: 130,63 euro.
033 TALDEA. KANTARIAK.
Kuota: 161,73 euro.
039 TALDEA. MUSIKAREKIN
IHARDUERA, B.L.S.G.KOAK.

ZERIKUSIRIK

DUTEN

BESTE

ZENBAIT

Kuota: 99,53 euro.

04 MULTZOA. KIROLAREKIN ZERIKUSIRIK DUTEN IHARDUERAK.

041 TALDEA. FUTBOL JOKALARIAK ETA ENTRENATZAILEAK.
Kuota: 186,61 euro.
042 TALDEA. TENIS ETA GOLF JOKALARIAK, ENTRENATZAILEAK ETA
PRESTATZAILEAK.
Kuota: 130,63 euro.
043
TALDEA.
MOTOZIKLISMO
ETA
AUTOMOBILISMO
ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK.

PILOTUAK,

Kuota: 111,97 euro.
044
TALDEA.
BOXEALARIAK,
PRESTATZAILEAK.

BOXEO

ENTRENATZAILEAK

ETA

Kuota: 111,97 euro.
045
TALDEA.
SASKIBALOI
PRESTATZAILEAK.

JOKALARIAK,

Kuota: 111,97 euro.

ENTRENATZAILEAK

ETA

046
TALDEA
.
TXIRRINDULARIAK
ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK.

ETA

TXIRRINDULARITZA

Kuota: 111,97 euro.
047
TALDEA.
ESKUBALOI,
BOLEIBOL,
PILOTA
JOKALARIAK,
ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK ETA HIPIKA, BORROKA ETA
ABARRETAKO BESTE ZENBAIT KIROLARI.
Kuota: 110,72 euro.
048 TALDEA. KIROL IKUSKIZUNETAKO ARBITROAK.
Kuota: 111,97 euro.
049 TALDEA. KIROLAREKIN
IHARDUERA, B.L.S.G.KOAK.

ZERIKUSIRIK

DUTEN

BESTE

ZENBAIT

Kuota: 99,53 euro.

05 MULTZOA ZEZEN IKUSKIZUNEKIN ZERIKUSIRIK DATEN BESTE ZENBAIT
IHARDUERA.

051 TALDEA. ZEZENLARIAK.
Kuota: 329,69 euro.
052 TALDEA. BURTZIKARIAK.
Kuota: 180,39 euro.
053 TALDEA. ENPLEATUAK.
Kuota: 124,41 euro.
054 TALDEA. KUADRILA KOMIKOETAKO BURUAK ETA ANTZEKOAK.
Kuota: 149,29 euro.
055 TALDEA.
ANTZEKOAK.

KUADRILA KOMIKOETAKO

BESTE PERTSONALGOA ETA

Kuota: 99,53 euro.
059 TALDEA. ZEZEN IKUSKIZUNEKIN ZERIKUSIRIK DUTEN BESTE ZENBAIT
IHARDUERA.
Kuota: 111,97 euro.

