1/1993 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, apirilaren 20koa
Ekonomi Ihardueren gaineko Zergaren Testu Bateratzailea
onartzeari buruzkoa
……………………………………………………………………………………………
LEHEN SEKZIOA
ENPRESA IHARDUERAK: ABELAZKUNTZA, MEHATZE, INDUSTRIA,
MERKATARITZA ETA ZERBITZUGUNEAK

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0 SAILA: ABELAZKUNTZA INDEPENDIENTEA.
01 Multzoa. Behi-aziendaren ustiapena.
011 TALDEA. BEHI-AZIENDAREN USTIAPENA.
012 TALDEA. ESNETARAKO BEHI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
1,929249 euroko kuota buruko.
013 TALDEA. GIZENTZEKO BEHI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
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.
022 TALDEA. HAZTEKO ARDI-AZIENDAREN USTlAPEN INTENTSIBOA.
023 TALDEA. GIZENTZEKO ARDI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
024 TALDEA. AHUNTZ-AZIENDAREN USTIAPENA.

Orria 1 / 77

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.
032 TALDEA. HAZTEKO TXERRI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
033 TALDEA. GIZENTZEKO TXERRI-AZIENDAREN USTIAPEN INTENTSIBOA.
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.
041.2 Epigrafea. Arrautza-erruleak, lau hilabetetik aurrera.
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.
042.2 Epigrafea. Haragitarako oilazko eta ahateak.
042.3 Epigrafea. Ugalketarako indioilo, faisai eta palmipedoak.
042.4 Epigrafea. Haragitarako indioilo, faisai eta palmipedoak.
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042.5 Epigrafea. Haragitarako galeperrak.
Oharra: talde honen edozein epigrafetako kuotak ordaintzeak inkubaziorako ahalmena
ematen du, betiere hegaztiak subjektu pasiboaren beraren talde honetako ustialekuetara
bideratzen badira.

05 Multzoa. Untxihazkuntza.
051 TALDEA. UNTXIHAZKUNTZA.

06 Multzoa BISG beste abelazkuntza ustiapenak.
061 TALDEA. ZALDI-, MANDO- ETA ASTO-AZIENDAREN USTIAPENAK.
062 TALDEA. ERLAZANTZA.
069 taldea. BESTELAKO ABELTZAINTZA USTIAPENAK.
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.

Orria 3 / 77

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.
AGLOMERATZEA.

HARRIKATZA

ERAUZTEA,

PRESTATZEA

ETA

111.1 Epigrafea— Harrikatza erauztea, prestatzea eta aglomeratzea, harrikatz
azpimundrunatsua ezik.
111.2 Epigrafea— Harrikatz azpimundrunatsua (lignito beltza) erauztea, prestatzea eta
aglomeratzea
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.
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111.3 Epigrafea.— Harrikatz prestaketa, beste lantegi batean edo bestela meatze
emakida edo meatokitik kanpo denean.
Oharra Epigrafe honek baimena ematen du beste lantegi batean beste erregai solido
batzuk prestatu ahal izateko.
111.4 Epigrafea.—Harrikatz aglomeratzea.
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.
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.
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.
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.
Oharra: Epigrafe honek baimena ematen du beste lantegi batean beste erregai solidoak
prestatu ahal izateko.
114 TALDEA. KOKE FABRIKAZIOA.

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...
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121.2 Epigrafea—Sondeaketak desbideratzeko eta putzuei zimenduak emateko lanak,
harriak hautsi eta azidotzea eta produkzio probak
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.
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.
122 TALDEA. PETROLIO GORDINAREN ERAUZKETA ETA BANAKETA
122.1 Epigrafea—Petrolio gordina erauztea.
122.2 Epigrafea—Petrolio gordina banatzea.
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.
123. 2 Epigrafea—Gas naturalaren banaketa.
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.

13 Multzoa. Petrolio errefinatzea.
130 TALDEA. PETROLIO ERREFINATZEA.
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14 Multzoa. Mineral erradiaktiboak erauztea eta transformatzea
141 TALDEA. MINERAL ERRADIAKTIBOA ERAUZTEA ETA PRESTATZEA.
142 TALDEA. MINERAL ERRADIAKTIBOEN PRESTAKUNTZA, BESTE
LANTEGI BATEAN EDO BESTELA MEATZE EMAKIDA EDO MEATOKITIK
KANPO DENEAN.
143 TALDEA. MINERAL ERRADIAKTIBOEN TRANSFORMAZIOA
HONDAKIN ERRADIAKTIBOEN TRATAMENDU ETA BILTEGIRATZEA.

ETA

143.1 Epigrafea. Mineral erradiaktiboen transformazioa
143.2 Epigrafea. Hondakin erradiaktiboen tratamendua.
143.3 Epigrafea. Hondakin erradiaktiboen biltegiratzea.
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.
BANAKETA.

ARGINDARRAREN

PRODUKZIOA,

GARRAIOA

ETA

151.1 Epigrafea.—Energia hidroelektrikoaren produkzioa.
Oharra: Energia hidroelektrikoa produzitzeko ponpaketako zentralek epigrafe honetako
kuotaren 100eko 50ean tributatuko dute.
151.2 Epigrafea.—Energia termoelektriko konbentzionalen produkzioa.
151.3 Epigrafea.—Energia termonuklearraren produkzioa.
151.4 Epigrafea.—Aurreko Epigrafeetan aipatu ez den energi produkzioa, besteak beste,
itsas mareatik lortzen dena, eguzki indarra, e.a.
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.
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151.5 Epigrafea.—Argindarraren garraioa eta banaketa.
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.
Oharra: Talde honek gas banaketarako sare instalazioa hartzen du barne.
153 TALDEA. UR BERO ETA LURRUN PRODUKZIOA ETA BANAKETA.
Oharra: Talde honek lurrun eta ur bero banaketarako sareen instalazioa hartzen du
barne.
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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.
161.2. Epigrafea—Horniketarako ura biltzea.
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.
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.
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.
Oharra: Baldin fabrikatzen den izotza arrantzuntzi flota hornitzeko bada edo, bestela,
garraiatu den arraia prestatzeko, lehen aipatutako kuotaren %50a aplikatuko da.
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2 SAILA. MATERIALE EZ
DERIBATUAK
ERAUZTEA
INDUSTRIA KIMIKOA.

ENERGETIKO ETA BEREN
ETA
TRANSFORMATZEA.

21. Multzoa Mineral metalikoen erauzketa eta prestakuntza.
211 TALDEA. BURDIN MEAREN ERAUZKETA ETA PRESTAKUNTZA.
211.1 Epigrafea—Burdin mearen erauzketa eta prestakuntza.
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.
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.
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.
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22 Multzoa. Metal produkzioa eta lehen transformazioa.
221 TALDEA. BURDINGINTZA INTEGRALA.
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.
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.
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222.5 Epigrafea.— Aurreko produktuetatik ateratakoak 223.Taldean zehaztu direnak
barne.
222.6 Epigrafea—Beste produktu eta azpiproduktu.

223 TALDEA. ALTZAIRUZKO TUTUEN FABRIKAZIOA.
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.
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.
Orria 12 / 77

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.
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.
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.
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.
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23 Multzoa. Ez metalikorik ez energetikorik ez diren materialeak erauztea;
Zoikaztegiak.
231 TALDEA. ERAIKINTZA MATERIALEAK ERAUZTEA.
231.1 Epigrafea.—Buztingaien erauzketa.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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232.2 Epigrafea.—Fosfato eta nitratoen erauzketa.
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.
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.
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.
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.
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.
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239.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko materiale ez metalikoak eta ezenergetikoak erauztea.
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

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.
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.
Oharra: Epigrafe honek mota guztietako zementu naturalak fabrikatzea hartzen du
barne.
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242 3 Epigrafea.—Kare eta igeltso fabrikazioa.
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
ANTZEKOEKIN FABRIKATUTAKO ERAIKUNTZA MATERIALAK.

ETA

243.1 Epigrafea—Erabiltzeko pronto dauden hormigoien fabrikazioa.
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.
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.
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.
Oharra: Epigrafe honetakoak izango dira zolaztaketan erabilitako zemuztugaietatik
erakarritako produktuak ekoitzea.
243.5 Epigrafea.—Igeltso era eskaiolatik ateratako gaien fabrikazioa.
Oharra: Epigrafe honetan igeltso eta eskaiolaz eginiko eraikuntzagaiak sartzen dira,
bataz beste, xaflak, panelak, lauxak,zerrendak, eta antzekoak.
244. TALDEA. HARRI NATURALAREN INDUSTRIAK.
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.
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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.
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.
Oharra: Epigrafe honetan tenkatutako, ijetzitako eta ixuritako beira lauaren fabrikazioa
sartzen da.
246.2 Epigrafea.—Beira hutsaren fabrikazioa.
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.
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246 3 Epigrafea.—Beira teknikoaren fabrikazioa.
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.
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
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.
247 TALDEA. ZERAMIKA PRODUKTUEN FABRIKAZIOA.
247.1 Epigrafea.- Produktu erregaitzen fabrikazioa.
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.
247.3—Epigrafea. Zolatu edo estaltzeko lauzen fabrikazioa, barnizatu eta esmaltatuak.
247.4—Epigrafea. Zeramikazko ontziteri, etxerako gauza eta apaingarrien fabrikazioa.
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.
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247.5 Epigrafea.- Toskaz portzelanaz eta gresaz fabrikatutako sanital aparatuak.
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
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.
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.
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 KIMIKOEN
(OINARRIZKO FARMAZIA PRODUKTUAK EZIK).

FABRIKAZIOA

251.1 Epigrafea.— Petrokimikatik ateratako produktu kimiko-organikoak fabrikatzea.
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.
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251.2 Epigrafea.—Beste produktu kimiko organikoen fabrikazioa.
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 (gas industrialen
fabrikazioa barne, gas konprimituak izan ezik).
Oharra: Epigrafe honen barruan sartzen dira azido sulfurikoa eta produktu eratorriak
lortzea (anhidrido sulfurosoa eta haren eratorriak, kobre sulfatoa, aluminio sulfatoa,
karbono sulfuroa, sodio sulfatoa eta sodio sulfuroa, sufre sublimatu, birfindu eta
prezipitatuak, etab.); gas industrialak fabrikatzea, egoera likido zein gaseosoan (gas
konprimituak izan ezik: gas konprimitutzat hartzen dira egoera likido edo gaseosoan
fabrikatuak izan ondoren 150 baretik gorako presiopean ontziratzen direnak);
elektrokimika; kaltzio karburoa, fosforoa, kaltzioa, artsenikoa, zianuroa, bromoa edo
iodoa lortzea; azido ez-organikoak, baseak, hidroxidoak eta peroxidoak; haluro ezmetalikoak; gatzak eta baseko beste produktu kimiko ez-organiko batzuk; eta isotopo
erradioaktiboak lortzea.
251.4 Epigrafea.—Lehen materia plastikoen fabrikazioa.
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.
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.
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251.6 Epigrafea.—Zuntz artifizial eta sintetikoen fabrikazioa.
Oharra: Epigrafe honetan zuntz artifizial eta sintetikoen fabrikazioa sartzen da, etenik
gabekoak edo etenduak eta monomero organikoen polimerizazio edo kondentsazio
bidez eginak edo, bestela, polímero organiko 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.

252 TALDEA. BATIPAT NEKAZARITZARAKO DIREN PRODUKTU KIMIKOEN
FABRIKAZIOA.
252.1 Epigrafea.—Ongarri fabrikazioa.
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
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 konprimituen eta karbono dioxido solidotuaren (izotz
lehorraren) fabrikazioa.
Oharra: Gas konprimitutzat hartzen da 251.3 epigrafearen azpian fabrikatutako edozein
gas industrial, 150 baretik gorako presiopean ontziratu denean.
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253.2 Epigrafea.—Koloratzaile eta pigmentuen fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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.
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253.7 Epigrafea.—Ehungintza, larrugintza eta kautxugintza kola, gelatina eta beste
produktu auxiliarren fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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.).
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255 TALDEA. BATIPAT KONTSUMOAREN AZKEN URRATSERAKO DIREN
PRODUKTU KIMIKOEN FABRIKAZIOA.
255.1 Epigrafea.— Xaboi arrunt, detergente eta lixiben fabrikazioa.
Oharra: Epigrafe honetan xaboi arrunta eta komertziala, detergenteak eta lixibak
fabtikatzea sartzen da.
2552 Epigrafea.—Apainmahaiko xaboi eta perfumegintza eta kosmetikako beste
produktuen fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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255.9 Epigrafea.—Batipat kontsumoaren azken urratserako diren beste produktu
kimikoen fabrikazioa. b.i.s.g.
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
MEKANIKA

TRANSFORMAGINTZA.

PREZISIO

31 Multzoa. Produktu metalikoen fabrikazioa (makinak eta garrariorako
gaiak ezik).
311 TALDEA. FUNDIZIOAK.
331.1 Epigrafea.—Burdinezko eta altzairuzko piezen urtuketa.
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.
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, ENBUTIZIOA, TROKELATZEA,
EBAKETA ETA BOZELKETA.
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.
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313 TALDEA. METAL TRATAMENDU ETA ESTALDURA.
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..
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.
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.
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.

Orria 27 / 77

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 PRODUKTU BUKATUEN
FABRIKAZIOA, MATERIALE ELEKTRIKOA EZIK.
316.1 Epigrafea.—Eskuzko erreminten fabrikazioa.
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.
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
fabrikazioa.

eta

alanbretik

eratorritako

beste

artikuluren

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.
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316.4 Epigrafea.—Etxerako tresnen fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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.
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.).
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319 TALDEA. MEKANlKA LANTEGI INDEPENDIENTEAK.
319.1 Epigrafea.—Mekanika orokorra.
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.
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.
FABRIKAZIOA.

NEKAZARITZAKO

MAKINA

ETA

TRAKTOREEN

321.1 Epigrafea.—Nekararitzako makinagintza.
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.
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.
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322.1 Epigrafea.—Metalak lantzeko makinen fabrikazioa.
Oharra: Epigrafe honetan metalak bai hotzean bai berotan lantzeko makinen fabrikazioa
sartzen da, hala nola, forja, 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.
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
fabrikazioa.

erremientetarako

tresna

epigrafea

eta

akzesorioen

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,
JANTZIGINTZARAKO MAKINAK.

ZAPATAGINTZA

ETA

323.1 Epigrafea.—Ehungintza makinak eta berorientzako akzesorioen fabrikazioa.
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.
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.
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323.3 Epigrafea.—Josteko makinen fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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326 TALDEA. TRANSMISIO ORGANUEN FABRIKAZIOA.
326.1 Epigrafea.—Engranaje transmisio kate eta trasmisioko beste organuen
fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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329.3 Epigrafea.—Motore eta turbinen fabrikazioa (garraiorako direnak ezik).
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.
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.
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.
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33 Multzoa Bulegoko makina eta ordenagailuen fabrikazioa. (horiek
instalatzea barne).
330 TALDEA BULEGOKO MAKINA ETA ORDENAGAILUEN FABRIKAZIOA
(HORIEK INSTALATZEA BARNE).
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.
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.
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342
TALDEA.
ERABILTZEKO
ELEKTKIKOAREN FABRIKAZIOA.

ETA

EKIPATZEKO

MATERIALE

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.
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.
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344 TALDEA. KONTATZEKO, NEURTZEKO,
EGIAZTATZEKO APARATUEN FABRIKAZIOA.

KONTROLATZEKO

ETA

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.
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.
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346 TALDEA.
FABRIKAZIOA.

LANPARA

ETA

ARGI

EGITEKO

MATERIALEAREN

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.
Multzoa. Materiale elektronikoaK fabrikazioa (ordenagailuak ezik).

351 TALDEA. TELEKOMUNIKABIDEKO APARATUAK ETA EKIPOAREN
FABRIKAZIOA.
351.1 Epigrafea—Telefono eta telegrafoetako aparatu eta materialearen fabrikazioa.
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.
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.
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352 TALDEA. ELEKTROMEDIKUNTZA ETA ERABILERA PROFESIONAL ETA
ZIENTIFIKOETARAKO APARATUEN FABRIKAZIOA.
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.
Oharra: Talde honetan fabrikazio hauek
programatze aparatu eta ekipo elektronikoa,
eta airebideetan erabiltzekoak; industri
gobernatzeko ekipo elektronikoak, e.a.;
akzesorioen fabrikazioa ere.

sartzen dira: seinaleztatu, kokatu eta
nabegazioan, trenbide, errepide, aireportu
instalazioak automatikoki agindu eta
baita materiale horrentzako pieza eta

354 TALDEA. OSAGAI ELEKTRONIKO ETA ZIRKUITO INTEGRATUEN
FABRIKAZIOA.
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.
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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.
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.
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.
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.
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361.7 Epigrafea—Ibilgailuentzako osagailuak.

362 TALDEA. KARROZERIA, ATOI ETA BROZELEN FABRIKAZIOA.
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.
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.
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37 Multzoa Itsasuntzigintza, eta itsasuntzi konponketa eta kontserbazioa.
371 TALDEA. ITSASUNTZIGINTZA.
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.
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.
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38 Multzoa. Garraiorako beste materialeen fabrikazioa.
381 TALDEA. TRENBIDEKO MATERIALEA FABRIKATZEA, KONPONTZEA
ETA KONTSERBATZEA.
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.
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.
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383 TALDEA. BIZIKLETA ETA MOTOZIKLETAK FABRIKATZEA, HALA NOLA
AIPATUONTZAKO ORDEZKAPEN PIEZAK EGITEA.
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.
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.
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39 Multzoa. Prezisio, optika eta antzekoetarako tresnak fabrikatzea.
391 TALDEA.
FABRIKAZIOA.

PREZISIO,

NEURKETA

ETA

KONTROL

TRESNEN

Oharra: talde honen barruan honako hauek fabrikatzea sartzen da: gas, ur eta beste
likidoetarako kontagailuak (erregaien hornigailuetarako kontagailuak barne); neurtu,
kontrolatu eta erregulatzeko aparatuak (erregulatzaileak, maila adierazleak,
dentsimetroak, etab.); nabigazio eta aeronautikarako aparatuak; hidrologia, geofisika eta
meteorologiarako aparatuak; laborategiko aparatuak; prezisio balantzak; prezisioaren
dimentsioa neurtzeko tresnak; marrazkilari, delineatzaile eta pantografoentzako aparatu
eta tresnak; kalkulurako tresnak; irakaskuntza eta demostraziorako materiala
(anatomiako maketak, etab.), bai eta haien piezak eta osagarriak fabrikatzea ere.
Ondorio informatiboetarako soilik, subjektu pasiboak ondoko epigrafeetan ageri den
sailkapenaren arabera aitortu behar ditu egiten dituen jarduerak:
391.1. epigrafea. —Elektrikoak ez diren kontagailuak.
391.2. epigrafea. —Nabigazio eta aeronautikarako tresnak eta aparatuak.
391.3. epigrafea. —Topografia, meteorologia, hidrologia eta geofisikarako tresnak eta
aparatuak.
391.4. epigrafea. —Dentsitatea, tenperatura, presioa, hezetasuna eta antzekoak neurtu,
kontrolatu eta erregulatzeko tresnak eta aparatuak.
391.5. epigrafea. —Materialen entsegu mekanikoetarako tresnak eta aparatuak.
391.6. epigrafea. —Prezisio balantzak eta prezisioaren dimentsioa neurtzeko beste
tresna eta aparatu batzuk.
391.7. epigrafea. —Prezisio, neurketa eta kontrolerako beste tresna eta aparatu batzuk.
391.8 epigrafea. —Prezisio, neurketa eta kontrolerako tresna eta aparatuen osagarriak,
zatiak eta pieza solteak.
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392 TALDEA. MATERIALE MEDIKU KIRURGIKOAREN ETA ORTOPEDI
APARATUEN FABRIKAZIOA.
392.1 Epigrafea.—Materiale mediku kirurgikoaren fabrikazio.
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.
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.
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).
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399 TALDEA. ERLOJUAK ETA B.l.S.G.KO INSTRUMENTUEN FABRIKAZIOA.
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
411.2 Epigrafea.—Olibolioaren fabrikazioa.
411.3 Epigrafea.—Olibolioaren ontziraketa.
Talde guztiari dagokion oharra: Talde honetakoak dira olibolioa ateratzearen kondar
ekoizkinak.
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412 TALDEA. LANDARE ETA ANIMALI OLIO ETA KOIPEAK (OLIBOLIOA
EZIK).
412.1 Epigrafea.—Hazi oliokariak eta oliba zapakinen olioa ateratzea eta ontziratzea.
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.
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.
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.
Oharra: Epigrafe honetan margarina, gantz artifizial eta antzeko beste koipeki batzuren
lorketa eta ontziraketa (janari prestaketarakok nahastuak eta texturatuak, etab.) sartuko
da.

Orria 49 / 77

413 TALDEA. ABEREEN HILKETA, HARAGI
KONTSERBAKETA ETA HEGAZTIEN INKUBAKETA.

PRESTAKETA

ETA

413.1 Epigrafea—Edozein abere motaren hilketa eta despiezaketa.
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.
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.
413.4 Epigrafea—Txita jaio berrien inkubazioa eta salmenta, arraultze emankorrak erosi
ondoren egiten dena.
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.
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414 TALDEA. ESNEGAI INDUSTRIAK.
414.1 Epigrafea—.Esnearen prestaketa.
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.
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.
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.
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.
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.
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415.3 Epigrafea.—Fruta eta beste landareki batzuren garbiketa, sailkapena, eta
ontziraketa.

416 TALDEA. ARRAIN ETA BESTE ITSASKI BATZUREN KONTSERBAKETA.
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.
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.
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).
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418 TALDEA. ELIKADURA PASTA ETA ALMIDOIGAIEN FABRIKAZIOA.
418.1 Epigrafea.—Elikakura pasten fabrikazioa.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da makarroi, tailarin, fideo eta zopa oreak, hala nola
ore egosiak eta beteak fabrikatzea.
418.2 Epigrafea.—Almidoigaien fabrikazioa.
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.
Oharra: Epigrafe honetakoa da era guztietako ogiaren fabrikazioa, moldekoa, tostatua,
etab, eta opilgintzakoak ere barne direlarik.
419.2 Epigrafea.—Opilgintza, pastelgintza eta gailetagintza.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da opilak, gailetak, pastelak, tartak, pastak,
bizkotxoak, etab. egitea.
419.3 Epigrafea.—Ore frijituen elaboraziorako industria.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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422.4 Epigrafea—Txakur, katu eta etxeko beste animalientzako ongarri konposatuak
fabrikatzea.

423 TALDEA. ZENBAIT ELIKAGAIREN ELABORAZIOA.
423.1 Epigrafea.—Kafearen, tearen eta kafe ordeen elaborazioa.
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.
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.
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.
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.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da landagaien (erremolatxa, kainabera, fruta, labore,
etab.) hertziketatik eratorritako alkohol etiliko gordinaren destilazio eta errektifikazioa.
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424.2 Epigrafe—Patxar naturalak egitea.
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.
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.
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.
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.
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.
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425.9 Epigrafea.—B.i.s.g.ko ardo industriak.
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.
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.
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.
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428 TALDEA. METALUR NATURALAK, GASDUN URAK ETA BESTE EDARI
ALKOHOLGABE BATZUK.
428.1 Epigrafea.—Metalur naturalen prestaketa eta ontziraketa.
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.
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
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.

43 Multzoa Oihalgintza.
431. TALDEA. KOTOI ETA KOTOIGAIAK.
431.1 Epigrafea.—Kotoi zuntzak prestatzea (desileztaketa, gardanketa, orrazketa).
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kotoi zuntzak desileztaketa, sailkaketa, gardanketa,
orrazketa, etabarren bidez prestatzea.
431.2 Epigrafea—Kotoi eta kotoigaien irunketa eta bihurketa.
Oharra: Epigrafe honetan sartuko da kotoia eta kotoigaiak zuntz artifizialekin eta beste
zuntz mota batzurekin egindako nahasketak iruntzea eta bihurtzea.
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431.3 Epigrafea—Kotoi oihalak eta kotoi nahastuak.
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).
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.
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.
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.
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.

Orria 59 / 77

434 TALDEA. ZUNTZ GOGOR ETA BERE NAHASKIEN INDUSTRIA.
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 gogorren prestaketan ateratako kondar ekoizkinak eta
azpiekoizkinak.
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.
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.
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
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.
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.
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436 TALDEA. EHUNGAIEN AZKEN UKITUAK.
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.
Oharra: Epigrafe honek edozein moetatako zuntzezko alfonbra, tapiz, zirri eta antzeko
beste artikuluen fabrikazioa hartzen du.
437.2 Epigrafea.—Ehun bustien fabrikazioa.
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.
Oharra: Epigrafe honek honakoen fabrikazioa hartzen du: sokatzarrak, zirgak, sogak,
kordelak, kableak, sareak, arrantzarako hariak eta beste zenbait sokateria artikuluak.
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439.2 Epigrafea.—Feldro, tulak, farfailak, eskuleriaren, eta barren fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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45 Multzoa. Oinetako eta janzkien industria eta beste ehunezko konfekzio
batzuk.
451 TALDEA. OINETAKOAK SERIE ERARA FABRIKATZEA (KAUTXUZKOAK
ETA ZUREZKOAK EZIK).
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 FABRIKAZIOA
(OINETAKO ORTOPEDIKOAK BARNE).`

NEURRIAN

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.
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
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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.
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.
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455
TALDEA.
KONFEKZIOA.

EHUNGAIEKIN

EGINDAKO

BESTE

ARTIKULUEN

455.1 Epigrafea.—Etxerako ehunezko artikuluen konfekzioa eta tapizgintza.
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.
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.
456.2 Epigrafea.—Larruteria artifiziala.
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.
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46 Multzoa. Zura, kortxoa eta zurezko altzari industriak.
461 TALDEA. ZURA ZERRATZEA ETA INDUSTRI PRESTAKUNTZA
(ZERRATZEA, MARRUSKETA, LEUNKETA, GARBIKETA, ETABAR.).
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.
462.2 Epigrafea.—Zur txapatuak, kontra-txapatuak eta zelulazko taulak.
462.3 Epigrafea.—Zuntzezko eta partikulazko taulak eta panelak.
462.4 Epigrafea.—Zur hobetuak.

463 TALDEA. ERAIKUNTZARAKO ZURGINTZA PIEZAK, PARKETA ETA
ZUREZKO EGITUREN FABRIKAZIOA SAILEAN.
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.
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463.3 Epigrafea.—Eraikuntzarako beste zenbait pieza.
463.4 Epigrafea.—Zurezko egitura elementuak eta eraikuntza aurreginak.

464 TALDEA. ZUREZKO ONTZI ETA SORTAKETEN FABRIKAZIOA.
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).
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.
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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.
Oharra: Talde honek honakoen kortxozko ekoizkinen fabrikazioa hartzen du:
koadra-diloak, 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).
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.
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468 TALDEA. ZUREZKO ALTZARIGINTZA.
468.1 Epigrafea.—Etxerako diren zurezko altzarien fabrikazioa
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.
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

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.
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.).
Oharra: Epigrafe honek zurezko altzari fabrikazioaren azken ukitua ematea,
berniztatzea, pintatzea, lakatzea, urreztatzea, tapizatzea, goarnizatzea eta beste zenbait
egintza osagarri hartzen ditu.
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47 Multzoa. Paper industria eta paperezko artikuluen fabrikazioa; arte
grafikoak eta argitarapena.
471 TALDEA. PAPEREZKO OREAREN FABRIKAZIOA.
Oharra: 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.
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.
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473. TALDEA PAPERA ETA KARTOIA ERALDATZEA.
473.1 Epigrafea—Kartoi uhindua eta kartoi uhinduzko artikuluen fabrikazioa
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.
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.
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
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.
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.
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474 TALDEA ARTE GRAFIKOAK (INPRIMAKETA GRAFIKOA).
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.
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.
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.
Oharra: Epigrafe honetan, egunkari, kazeta eta aldizkarien (interes orokorretakoak,
berezituak, zientifikoak, etabar.) argitarapena sartzen da.
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476.9 Epigrafea—B.i.s.g.ko argitarapen batzuk.
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.
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.
Oharra: Epigrafe honetan, edozein moetatako kubiertak erabateko berkautxuztatzea eta
berregitea sartzen da.
481.9 Epigrafea—Beste inon sailkatu gabeko kautxuzko zenbait artikuluren fabrikazioa.
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.
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.
Orria 74 / 77

482.2 Epigrafea—Plastikogai artikulu amaituen fabrikazioa.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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495 TALDEA. ZENBAIT INDUSTRI MANUFAKTURATU.
495.1 Epigrafea—Idaztegi artikuluen fabrikazioa.
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.
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.
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