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MERKATARITZA ETA OSTALARITZA LAGUNTZEKO DIRU-
LAGUNTZEN UDAL PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK 

-LEIOA BERRIZTEN- 
 

 
 
1. XEDEA 
 
Oinarri hauen xedea 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egindako 
inbertsioak itzuli behar ez diren laguntzekin diruz laguntzeko emakida arautzea da, 
inbertsioak Leioako udal mugartean kokatutako saltokiak modernizatu eta berritzeko 
egin badira eta bigarren epigrafean jasotako betekizunak betetzen badituzte. 
 
 
2. ERAKUNDE ONURADUNEN BETEKIZUNAK 
 
Bost langiletik beherako lantaldea daukaten enpresak, saltokiak eta profesionalak 
laguntza hauen onuradun izan ahalko dira, edozein forma juridiko dutela ere, 
betekizun hauek betetzen badituzte: 
 

- Jarduera ekonomiko berbera izatea deialdi hau argitaratzen den data baino 
gutxienez urtebete lehenagotik. 

 
- Erakunde onuradunen saltokiak Leioako udal mugartean kokatuta egotea. 

 
- Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigrafea bat etortzea I. eranskinean 

jasotako epigraferen batekin edo txikizkako merkataritza salmentaren 
bolumena fakturazio osoaren %35 baino gutxiago izatea. 

 
Pertsona juridiko edo fisikoen kasuan, zenbait saltokitan garatutako jarduera baten 
edo batzuen titularra izanez gero, laguntzak jaso nahi dituen saltoki bakoitzeko 
eskabide bana aurkeztu ahalko dute.  
 
Enpresa eskatzaileek egunean izan beharko dituzte Leioako Udalarekiko zein 
Administrazio Publikoarekiko zerga betebeharrak, baita Gizarte Segurantzarekiko 
betebeharrak ere, diru-laguntza eskabidea aurkezteko datan. 
 
Honako hauek diru-laguntza honen onuradun gisa berariaz baztertuko dira: 
 

a) finantza entitateak 
b) jarduna Leioako Udalaren lokaletan garatzen duten enpresa, saltoki eta 

profesionalak 
c) zuzenbide publikoko entitateak eta sozietate publikoak, baita irabazteko 

asmorik gabeko entitateak eta elkarte jarduerak egiten dituztenak ere 
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Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 
nortasunik ez duten pertsona fisikoen edo juridikoen elkarte publikoak edo pribatuak 
direnean, eskabidean nahiz emateko ebazpenean beren-beregi adierazi beharko dira 
elkarteko kide bakoitzak betetzeko hartu dituen konpromisoak, baita haietariko 
bakoitzarengatik aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa ere, haiek ere 
onuradun izango dira-eta. Edonola ere, elkarteko ordezkari edo ahaldun bakarra 
izendatu beharko da, onuradun gisa elkarteari dagozkion betebeharrak betetzeko 
adina eskumen izango dituena. Elkartea ez da desegingo harik eta legearen 39. eta 65. 
artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte. 

 
3. LAGUN DAITEZKEEN EKINTZAK ETA LAGUNTZAREN ZENBATEKOA. 
 
3.1. Lokalean 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte egindako inbertsioen 
proiektuak diruz lagundu ahalko dira, hain zuzen ere gutxienez 200 euroko 
zenbatekoan. 
 
Horretarako, kasuan kasuko jarduketaren fakturetan ageri den data hartuko da  
inbertsioa egin izanaren data gisa. 
 
Honako inbertsio hauei dagozkien gastuak diruz lagun daitezkeela ulertuko da: 
 

1. Enpresa jarduna garatzeari zuzenean lotutako ekipamendu eta programa 
informatikoak. 

2. Salmenta puntuen terminalak, kodeen irakurgailuak eta etiketa sistemak.  
3. Altzariak eta merkataritza ekipamenduak 
4. Jarduera nagusiari zuzenean lotutako makineria 
5. Irudi korporatiboa aldaraztea eragiten duten errotulazioa edo bestelako 

elementu fisikoak 
 
Diru-laguntza kalkulatzeko inbertsioen eskuratze balio «garbia» hartuko da kontuan; 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa) kendu ondoren fakturatutako zenbatekoa 
eskuratze balio garbi gisa ulertuko da.  
 
Enpresa eskatzaile bakoitzeko gehienez ordenagailu bat (eramangarria edo mahai 
gainekoa) lagundu ahalko da diruz. 
 
BEZa kenduta 30 euroko edo gehiagoko aktiboen fakturak baino ez dira onartuko diruz 
laguntzeko. 
 
Nolanahi ere, lagunduko diren aktiboek lotura zuzena izan beharko dute jarduerarekin, 
eta enpresa modernizatu eta eguneratzeko helburua izan beharko dute, baita 
merkaturatze teknikak hobetu eta kostuak murriztea ere. 
 
Hirugarrenei laga ez zaizkien elementu berrietako inbertsioak izango dira, 
kontraprestazioarekin edo gabe, eta enpresa eskatzaileak berak ez baditu ekoitzi edo 
merkaturatu. 
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Garraio kostuak, aseguruak, administrazio baimenen tasak, lizentziak edo parekoak ez 
dira diruz lagunduko, ezta zergak edo tributuak ordaintzea ere. Garraio elementuak 
edo merkataritza lokalak erostea ez da inolaz ere ez diruz lagunduko. Renting edo 
leasing bitartez ekipamendua erostea ere ez da diruz lagunduko. 
 
3.2. Diruz lagun daitekeen inbertsioaren %50eko laguntza ezarri da, ez da itzuli 
beharko eta saltoki bakoitzeko gehienez 600 euroko muga egongo da. 
 
4. ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 
 
Eskabideak aurkezteko epea deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 
eta 2017koa abenduaren 15ean bukatuko da. Eskatzaileak eskatutako diru-laguntzari 
dagokion inbertsioa oraindik ez bada egin, eskabidea egin beharreko jarduketaren 
aurrekontuarekin batera aurkeztu beharko da. Nolanahi ere, egindako inbertsioaren 
faktura egiaztagarrien data gehienez abenduaren 31koa izan behar da. 
 
5. ESKABIDEAK AURKEZTEA. 

Eskabideak, nahitaezko dokumentazioarekin batera, Behargintza Leioan aurkeztu 

ahalko dira (Mendibil 3, 48940, Leioa) edo Udal Arreta Zerbitzuetan (udaletxean eta 

Gaztelubiden).  Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legean horretarako prestatutako erregistroetan ere aurkeztu 

ahalko dira.   

 

Eskaera aurkezteak oinarri hauen edukia onartzea ekarriko du. 
 
6. NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA 
 
Diru-laguntzen eskabideak Eskaera Eredu Normalizatuan eta deialdi honetako II. 
Eranskineko Zinpeko Adierazpena aurkeztu beharko dira, behar bezala beteta eta 
sinatuta, dokumentu hauekin: 
 
a) Eskatzailea pertsona fisikoa bada, NANaren fotokopia. Eskatzailea pertsona 
juridikoa bada: IFKren fotokopia (Identifikazio Fiskaleko Kodea), enpresa eratu 
izanaren eskrituren fotokopia, ondorengo aldaketa eta inskripzioekin, kasuan kasuko 
erregistroetan egindakoak, ordezkapen boterea duen NANaren fotokopia. 
Berezko nortasun juridikorik ez daukaten sozietate zibilei dagokienez, Foru Ogasunak 
zigilatutako kontratu pribatua ere aurkeztu beharko da.  
 
b) Foru Ogasunak emandako Jarduera Ekonomikoen Zergan egindako alten eta bajen 
gaineko egiaztagiria.  Enpresa eskatzaileren baten epigrafea ez bada jaso I. 
eranskinean, orduan ziurtagiri horrekin batera emaitzen urteko kontua eta balantzea 
ere aurkeztu beharko dira, eta agiri horietan agertuko da txikizkako salmenten 
sarreren bolumena. 
 
c) Foru Ogasunak emandako ziurtagiri eguneratua, enpresa zerga betebeharrak 
egunean dituela egiaztatzeko. 
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d) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratua, enpresak 
betebeharrak egunean dituela egiaztatzeko. 
 
e) Soldatapeko langileak izanez gero: Azken hileko TC2 agiria. 
 
f) Hirugarrenen altari buruzko agiria, erakunde eskatzaileak eta dagokion banku-
erakundeak sinatuta 
 
g) Inbertsioak egiaztatzen dituzten fakturen edo aurrekontuen kopia. Agiri horiek 
behar bezala zehaztu beharko dira eta kontzeptuak argi definitu beharko dituzte, erraz 
identifikatzeko modukoak izateko. Kontzeptu kodifikatuen kasuan, horiei buruzko 
informazio gehigarria eskainiko da.  
 
h) Hornitzaileei egindako ordainketen ziurtagiriak Ordaindu izana banku zor edo banku 
transferentziaren bitartez ziurtatuko da. Interneten bitartez lortutako ordainagiriak 
banku entitateak egiaztatu beharko ditu. 
 
i) Helburu bererako beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutik 
lortutako baliabideak, diru sarrerak, laguntzak edo diru-laguntzak lortzeari buruzko 
ardurapeko adierazpena. 
 
 
Eskatzaileek Leioako Udalarekiko betebeharren ordainketak egunean dituztela ofizioz 
egiaztatuko da, baita nahitaezko baimenak izatea ere. 
 
Interesdunak eskabidean jasotakoen artean edozein datu faltsutuz gero, prozeduratik 
kanpo geratu ahalko da eta, hala bada, jasotako diru-laguntza bueltatu beharko du. 
 
7. EMAKIDA PROZEDURA 
 

 
Diru-laguntzak lehia prozeduraren bitartez emango dira puntuazio altuena lortu duten 
eskabideei, jarraian zehaztuko diren balorazio irizpideak aplikatuz.  
 
Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, instrukzio organoak, Behargintza 
Leioako teknikariek osatutakoak, onuradun izateko bete beharreko betekizunak 
betetzen direla egiaztatuko du, aurkeztutako dokumentazioa aztertuz. 
 
Eskabideak ez badaude erabat beteta, edo oinarri hauetan eskatutako dokumentazio 
guztia ez bada erantsi, orduan elkarte edo pertsona eskatzaileari eskatuko zaio hamar 
egun balioduneko epean eskabidea zuzen dezala edo nahitaezko agiriak aurkez 
ditzala, eta berariaz adieraziko da horrela jokatzen ez badu bere eskabidea bertan 
behera utzi duela ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluetan aurreikusitakoarekin 
bat etorriz ebazpena eman ondoren.  
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Instrukzio organoak emango duen txostenean eskatzaileen zerrenda, ebaluazio 
aurreko fasean egindako jarduketak eta horien emaitzak jasoko dira, baita 
baztertutako eskabideen zerrenda eta baztertzeko arrazoia ere.  
 
Kide anitzeko erakundeak ebaluazio aurreko fasea gainditu duten eskabideak 
aztertuko ditu, instrukzio organoak emandako txostenaren arabera, eta espedienteak 
ebaluatuko ditu oinarri hauetan finkatutako irizpideekin bat etorriz. Kide anitzeko 
organoak ebaluazio txostena emango du, eta bertan eskatzaileen zerrenda ageriko da; 
zerrendak lortutako emaitza guztiaren araberako beheranzko ordena izango du, eta 
puntuazio partzialak ere ageriko dira, balorazio irizpideen arabera.  
 
Kide anitzeko organoa kide hauek osatuko dute:  

- Mahaiburua: alkatea edo zinegotzi eskuordetua.  
- Kideak: hiru izango dira, eta organo emaileak izendatuko ditu funtzionario, 

langile edo zinegotzien artetik.  
- Idazkaria: hitz egin ahalko du baina ezingo du bozkatu, eta udaleko langile bat 

izango da.  
 
 
Instrukzio organoak, kide anitzeko erakundeak egindako ebaluazio txostena eta 
espedientea ikusita, behin betiko ebazpen proposamena aurkeztuko du organo 
emailearen aurrean.  
 
Publizitate, lehia eta objektibotasun irizpideak aintzat hartuta, oinarri hauetan 
araututako diru-laguntzak aurkeztutako proiektuaren balorazioaren arabera emango 
dira. 
 
 

Merkataritza Biziberritzeko Plan Bereziak finkatutako ildoei erreparatuz, udalerriko 
jardueran antzinatasun gehien, pertsona autonomoek sustatutako eta inolako 
langilerik ez daukaten saltokiak diruz laguntzea erraztuko da, baita kontzeptu hori 
dela medio beste diru-laguntza ildo batzuetan aurkezteko aukerarik ez daukatenak 
ere. Balorazio kontzeptu bakoitzaren araberako puntuazioa jarraian zehaztu da: 
 

1. Saltokiaren antzinatasuna Kontzeptu honek jarduna denboran zehar mantendu 
duten negozioak lagundu nahi ditu.  

 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna duen negozioa: 10 
puntu. 

 5 eta 10 urte arteko antzinatasuna duen negozioa: 5 puntu. 
 5 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duen negozioa: 0 puntu. 

 
2. Saltokiaren tamaina, entitatean lan egiten duten pertsona kopuruari 

dagokionez. 
 Negozioko titularra jardunean ari den pertsona bakarra bada: 5 

puntu. 
 Entitateak 3 langile baino gutxiago baditu: 2 puntu. 
 Entitateak 3 langile edo gehiago baditu: 0 puntu. 
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3. Beste diru-laguntza ildorik ez izatea: Hala, garatzen duten jardun nagusia dela 
medio, kontzeptu hau dela-eta beste finantzaketa biderik ez daukaten 
saltokiak lagunduko dira (esaterako: ile apaindegiak, estetika zentroak, 
albaitaritza kontsultak, tindategiak, etab.). 15 puntu 
 

4. Negozioaren kokapena: Atal honekin kalean bertan kokatutako saltokiak 
lagundu nahi dira, jarduna hartzen duen auzoa edozein dela ere. 5 puntu. 

 
5. Emakumeen ekintzailetza: Leioako Udalaren Berdintasun Planaren esparruan, 

emakumeek zuzendutako negozioak aintzat hartuko dira. Puntu bat. 
  
Zenbait proiektuk azken balorazio berdina lortuz gero, “1) Saltokiaren antzinatasuna” 
atalean balorazio altuena lortu duena aukeratuko da. Modu honetan berdinketa 
ebazten ez bada, “2) Saltokiaren tamaina” bigarren atalean puntuazio altuena lortu 
duena aukeratuko da, eta, hala jarraituko da, hurrenez hurren.  
 
2.- Laguntzak ematea Alkatetzaren dekretu bidez ebatziko da, adjudikazio prozesua 
bukatu ondoren.  
 
3.- Ebazpenak eman eta jakinarazteko gehienezko epea bi hilekoa izango da, 
eskabideak aurkezteko epemuga bukatzen denetik zenbatzen hasita. 
 
4.- Prozedura ebatzi ondoren, interesdunek emakida ebazpenaren berariazko 
jakinarazpen pertsonalizatua jasoko dute. 
 
8. LAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA ETA DIRU-LAGUNTZAREN ORDAINKETA 
 
Laguntzen onuradun diren entitateek memoria bat aurkeztu beharko dute Behargintza 
Leioan, diruz lagundutako jarduna bukatu eta hurrengo hilean; memoria horretan 
bezeroak erakartzeko egoera hobetzeko ikuspuntuko analisian egindako lanak xedatu 
beharko dira. 
 
Dokumentazioa Behargintza Leioak baliozkotu beharko du, eta edukiari esker 
negozioa berritzeak eragindako lehiakortasun hobekuntzaren jarraipena egin ahalko 
da. 
 
Oro har, laguntza justifikatzeko agiri hauek aurkeztu beharko dira: 

a) Azalpen memoria, III. Eranskinaren arabera. 
b) Egindako jarduketaren dokumentazio grafikoa. 

 
Eskabidea aurkeztu den unean diruz lagundu beharreko gastuaren dokumentazio 
justifikagarria aurkeztu ez bada, horrez gain beste agiri hauek ere aurkeztu beharko 
dira: 
 

c) Egindako inbertsioen fakturen kopia. Agiri horiek behar bezala zehaztu 
beharko dira eta kontzeptuak argi definitu beharko dituzte, erraz 
identifikatzeko modukoak izateko. Kontzeptu kodifikatuen kasuan, horiei 
buruzko informazio gehigarria eskainiko da.  
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d)  Hornitzaileei egindako ordainketen ziurtagiriak Ordaindu izana banku zor 

edo banku transferentziaren bitartez ziurtatuko da. Interneten bitartez 
lortutako ordainagiriak banku entitateak egiaztatu beharko ditu. 

 
Ordainketa bakarra egingo da, zenbatekoaren %100ekoa, diruz lagundutako inbertsioa 
justifikatu ondoren. 

 
 
9. ERAKUNDE ONURADUNEN BETEBEHARRAK. 
 
Erakunde jasotzaileek bete beharreko baldintzak, oro har, Diru-laguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1. artikuluan jaso dira, eta, zehazki, 
honako hauek dira: 
 
a) Betekizunak eta baldintzak betetzen direla egiaztatzea, baita jarduera egiten dela 
eta diru-laguntza ematea edo izatea dakarren helburua betetzen dela ere. 
 
b) Leioako Udalak egokitzat jotako egiaztatze jarduketak egitea, diruz lagundutako 
proiektuari lotuta beharrezkotzat jotako informazio edo dokumentazio oro aurkeztuz. 
 
c) Diru-laguntza emateko kontuan hartu den edozein egoera aldatu bada, Leioako 
Udalari berori jakinaraztea.  
 
d) Hartutako funtsak itzultzea, xedatutakoak bete ezean, honako deialdi honek 
ezarritakoari jarraiki. 
 
 
10. DIRU-LAGUNTZA ALDATZEA 
 
Oinarri honetan aurreikusitako diru-laguntza emateko baldintzak aldatuz gero, 
emandako laguntza ere aldatu ahalko da, diru-laguntzaren onuradun izateko 
gutxieneko betekizunak zainduz. Baldintzak aldatzeak emandako diru-laguntza osorik 
edo partzialki itzultzea eragin badezake, orduan kasuan kasuko itzultze prozedura 
abiaraziko da. 
 
11. BESTE LAGUNTZA EDO DIRU-LAGUNTZA BATZUEKIN BATERAGARRIA IZATEA. 
 
Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak bateraezinak dira diruz lagun daitezkeen 
gastu berberak finantzatzeko beste edozein laguntzarekin. 
 
12. IKUSKARITZA 
 
Leioako Udalak egokitzat jotzen dituen ikuskapen eta egiaztapen guztiak egin ahal 
izango ditu diruz lagundutako jarduerei dagokienez. Horren haritik, udalak eskatutako 
informazio osagarri guztia aurkeztu beharko dute enpresa edo erakunde onuradunek. 
 
13. DIRU-LAGUNTZEN PUBLIZITATEA. 
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Leioako Udalak emandako diru-laguntzak Gardentasun Atarian, Behargintza Leioako 
webgunean eta iragarkien taulan argitaratuko ditu. 
 
14. LAGUNTZAK ITZULTZEA 
 
Jasotako zenbatekoak itzuli eta diru-laguntza ordaindu den unetik aurrera sortutako 
legezko interesak ordaindu beharko dira, erakunde onuradunek deialdi honetan, diru-
laguntza esleitzeko ebazpenean eta aplikagarriak diren gainerako arauetan ezarritako 
baldintzak urratzen badituzte; gainera, horrek ez die kalterik egingo urratzearen 
ondorioz bidezkoak diren ekintzei.  
 
Diru-laguntza itzuli behar izateko inguruabarrak honako hauek dira: 
 
- Diru-laguntza eskuratzea horretarako eskakizunak bete gabe. 
 
- Diru-laguntzaren xedea ez betetzea. 
 
- Emakida dela-eta, onuradunei ezarritako baldintzak ez betetzea. 
 
- Kontrol-jarduerei uko egitea edo horiek eragoztea. 
 
15. ORDEZKO ERREGIMENA 
 
Deialdi honetan arautzen ez den guztiari dagokionez, Diru-laguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hori garatzen duen araudia, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea 
eta Leioako Udaleko Diru-laguntzen Ordenantza Orokorra, 2013ko otsailaren 11ko 
BAOn argitaratutakoa, aplikatuko dira.   
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16. DATU PERTSONALEN BABESA. 
 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa 
betetzeko xedez, Leioako Udalak jakitera ematen du eskatzaileen datu pertsonalak 
modu automatizatuan tratatu ahal izango direla eta Leioako Udalaren Informazio 
Sisteman sar daitezkeela. Datu horiek soilik udal kudeaketan erabili ahalko dira, eta 
beste Administrazio Publiko batzuei laga edo jakinarazi ahalko zaizkie. Interesdunek 
datuak ikusi, kendu, zuzendu eta horien aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango 
dituzte Udalaren informazio- eta erregistro-zerbitzuaren bitartez. 
 
 
17. BALIABIDE EKONOMIKOAK 
 
Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak 2017. urterako onartutako Leioako 
Udaleko aurrekontutik “ENPLEGUA, TOKI GARAPENA, TOKIKO MERKARITZA 
SUSTATZEA” partidaren kargupean finantzatuko dira, guztira 12.000,00 euroko 
zenbatekoan.  
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I. ERANSKINA: DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUERA 
EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN (JEZ) EPIGRAFEEN 

ZERRENDA 
-LEIOA BERRIZTEN- 

 
Código Nombre 
1.3832 BIZIKLETA, TRIZIKLO ETA MONOZIKLOAK 
1.3835 BIZIKLETA ETA MOTOZIKLETETARAKO ALDAGAILU, ZATI ETA PIEZA BANANDUAK 
1.4521 ARTISAUTZAKO ETA NEURRIKO ZAPATAK 
1.453 JANZKI MOTA GUZTI ETA JANTZIEN OSAGARRIEN SALDOKAKO GERTUKETA 

1.454 JANZKIEN ETA BERAUEN OSAGARRIAK NEURRIRA GERTUTZEA 
1.4551 ETXERAKO EHUNGAI ETA TAPIZEN GERTUKETA 
1.4559 BESTELAKO ATALETAN BILDU EZ DIREN EHUNGAIZKO GAUZEN GERTUKETA 
1.4561 LARRUKIGINTZA NATURALA 
1.4562 LARRUKINGINTZA ARTIFIZIALA 
1.4911 BITXIGINTZA 
1.4912 BISUTEGINTZA 
1.4933 ARGAZKIGINTZAKO KOPIA ETA ZABALKUNTZAK 
1.641 FRUITA, BARAZKI, ORTUARI ETA TUBERKULUEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.642 HARAGI ETA HONDAKINEN; HARAGIGAI ETA HARAGIKI GERTUTUEN, ARRAULTZE, 
HEGAZTI, ABELETXEKO UNTXI ETA EHIZIEN; ETA BERAIEN EKOIZKIN ERATORRIEN 
TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.643 ARRAINEN ETA ARRANTZA ETA URZANTZAKO BESTE EKOIZKINEN ETA BARRASKILOEN 
TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.644 OGI, GOZOKI, KONFITE ETA ANTZEKOEN, BAITA ESNE ETA ESNEKIEN TXIKIZKAKO 
MERKATARITZA 

1.645 MOTA GUZTIETAKO ARDO ETA EDARIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.646 TABAKO-BARIETATEEN ETA ERRETZAILEENTZAKO GAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.647 OROHAR, JANGAIEN ETA EDARIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 
1.651 EHUNGINTZAGAI, JANTZIGINTZAGAI, ZAPATA, LARRUAZAL ETA LARRUGINTZAGAIEN 

TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.652 BOTIKEN ETA FARMAZIAKO EKOIZKINEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA; DROGAGINTZA 
ETA GARBIKETAKO GAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA; MOTA GUZTIETAKO LURRIN ETA 
KOSMETIKOENA; ETA, OROHAR, KIMIKAKO EKOIZKINENA; BELARDENDETAKO BELAR ETA 
LANDAREEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.653 ETXEKO EKIPAMENDU ETA ERAIKINTZARAKO GAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.654 LURGAINEKO IBILGAILUEN, AIREUNTZI ETA UNTZIEN ETA MAKINERIAREN, ALDAGAILU 
ETA ORDEZKAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.655 ERREGAI, KARBURAGAI ETA LABAINGAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.656 ALTZARI, JANZKI, ETXEKO TRESNA ARRUNT ETA ANTZEKO ONDASUN ERABILIEN 
TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.657 MUSIKATRESNEN, ORO HAR, ETA HORIEN ALDAGAILUEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

1.659 TXIKIZKAKO BESTELAKO MERKATARITZA 
1.671 JATETXEETAKO ZERBITZUAK 
1.672 KAFETEGIETAKOAK 
1.673 JATEN EMATEN DUTEN ETA EMATEN EZ DUTEN KAFETEGI ETA TABERNETAKOAK 

1.676 TXOKOLATEGI, IZOTZDENDA ETA ORTXATADENDETAKO ZERBITZUAK 

1.6779 JATETXEGINTZARI BEREZKOAK ZAIZKION BESTE ELIKADURA ZERBITZU BATZU 
1.755 BIDAI AGENTZIAK 
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1.971 IKUZTEGIAK, TINDATEGIAK ETA ANTZEKO ZERBITZUAK 
1.972 ILEAPAINKETA ARETOAK ETA EDERGINTZA INSTITUTUAK 
1.973 ARGAZKIGINTZA ZERBITZUAK, ARGAZKI MAKINA AUTOMATIKOAK ETA FOTOKOPIA 

ZERBITZUAK 

2.013 ALBAITARIAK 

 
 

 

 Jasotako epigrafeen zerrendaz gain, osagarri gisa, beste jarduera batzuk 
ere aintzat hartu ahalko dira, txikizkako merkataritza salmentaren 
bolumenaren edo saltokia kalean bertan kokatuta egotearen arabera. 


