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Orden de compra
0111-Zerealen (arroza salbu), lekadunen eta olio-hazien
0112-Arrozaren laborantza
0113-Barazkien, sustraien eta tuberkuluen laborantza
0114-Azukre-kanaberaren laborantza
0115-Tabakoaren laborantza
0116-Ehun zuntzetarako landareen laborantza
0119-Iraunkorrak ez diren beste laborantza batzuk
0121-Mahatsondoen laborantza
0122-Fruitu tropikalen eta subtropikalen laborantza
0123-Zitrikoen laborantza
0124-Hezurra eta pipitak dituzten fruituen laborantza
0125-Beste fruta-arbola eta zuhaixka eta fruitu lehorre
0126-Olio fruituen laborantza
0127-Edarietarako landareen laborantza
0128-Espezien, belar usaintsuen, sendabelarren eta boti
0129-Beste laborantza iraunkor batzuk
0130-Landareen hedapena
0141-Behi-azienden ustiaketa esnea ekoizteko
0142-Beste behi-azienda batzuen eta bufaloen ustiaketa
0143-Zaldien eta haien modukoen ustiaketa
0144-Gameluen eta haien modukoen ustiaketa
0145-Ardi- eta ahuntz-azienden ustiaketa
0146-Txerri-azienden ustiaketa
0147-Hegazti-hazkuntza
0149-Beste azienda batzuen ustiaketa
0150-Nekazal ustiaketa abelazkuntzako ustiaketarekin ko
0161-Nekazaritzari laguntzeko jarduerak
0162-Abeltzaintzari laguntzeko jarduerak
0163-Uzta jaso osteko prestakuntzarako jarduerak
0164-Ugaltzeko hazien tratamendua
0170-Ehiza, animaliak harrapatzea eta horiekin zerikusi
0210-Basogintza eta basoko beste jarduera batzuk
0220-Egurraren ustiaketa
0230-Basoko produktuen bilketa, egurra salbu
0240-Basogintzari laguntzeko zerbitzuak
0311-Itsasoko arrantza
0312-Ur gezako arrantza
0321-Itsasoko akuikultura
0322-Ur gezako akuikultura
0510-Antrazitaren eta harrikatzaren erauzketa
0520-Lignitoaren erauzketa
0610-Petrolio gordinaren erauzketa
0620-Gas naturalaren erauzketa
0710-Burdin mineralen erauzketa
0721-Uranio eta torio mineralen erauzketa
0729-Burdinazkoak ez diren beste mineral metaliko batzu
0811-Apaingarri izateko eta eraikuntzan erabiltzeko har
0812-Hartxintxar eta hareen erauzketa; buztinaren eta k
0891-Mineralen erauzketa produktu kimikoak eta ongarria
0892-Zohikatzaren erauzketa
0893-Gatzaren erauzketa
0899-Beste inon sailkatu gabeko erauzteko beste industr
0910-Petrolioa eta gas naturala erauzteari laguntzeko j
0990-Erauzteko beste industria batzuei laguntzeko jardu
1011-Haragiaren tratamendua eta mantentzea
1012-Hegazti-ehizaren tratamendua eta mantentzea
1013-Haragi eta hegazti produktuak egitea
1021-Arrainak, krustazeoak eta moluskuak tratatzea
1022-Arrain kontserbak egitea
1031-Pataten tratamendua eta mantentzea
1032-Fruta eta barazki zukuak egitea
1039-Fruta eta barazkiak tratatzeko eta mantentzeko bes
1042-Margarina eta jan daitezkeen antzeko beste gantz b
1043-Oliba olioaren fabrikazioa
1044-Beste olio eta gantz batzuen fabrikazioa
1052-Izozkiak egitea
1053-Gazten fabrikazioa
1054-Esnea eta beste esneki batzuk prestatzea
1061-Errotako produktuen fabrikazioa
1062-Almidoien eta almidoi-antzeko produktuen fabrikazi
1071-Ogia eta okindegi eta gozotegiko produktu freskoen
1072-Gaileten eta okindegiko eta gozotegiko iraupen luz
1073-Elikatzeko pasten, kus-kusaren eta antzeko produkt
1081-Azukrearen fabrikazioa
1082-Kakaoa, txokolatea eta gozotegiko produktuen fabri
1083-Kafea, tea eta infusioak egitea
1084-Espeziak, saltsak eta gozagarriak egitea
1085-Prestatutako plater eta jakiak egitea
1086-Elikagai prestatu homogeneizatuak eta elikagai die
1089-Beste inon sailkatu gabeko beste elikagai batzuk e
1091-Abeltegiko animaliak elikatzeko produktuen fabrika
1092-Lagun egiteko animaliak elikatzeko produktuen fabr
1101-Edari alkoholdunen distilazioa, errektifikazioa et
1102-Ardoak egitea
1103-Sagardoa eta frutatik eratorritako beste edari har
1104-Distilatu gabeko eta hartziduratik eratorritako be
1105-Garagardoaren fabrikazioa
1106-Maltaren fabrikazioa
1107-Alkoholik gabeko edarien fabrikazioa; ur mineralen
1200-Tabakoaren industria
1310-Ehun zuntzen prestakuntza eta irutea
1320-Ehunen fabrikazioa
1330-Ehunen akabera
1391-Puntu-ehunen fabrikazioa
1392-Ehunekin eratutako artikuluen fabrikazioa, janzkia
1393-Alfonbra eta moketen fabrikazioa
1394-Soken, lokarrien, listarien eta sareen fabrikazioa
1395-Ehundu gabeko oihalen eta horiekin egindako artiku
1396-Erabilera tekniko eta industrialeko beste ehun pro
1399-Beste inon sailkatu gabeko produktu batzuen fabrik
1411-Larruzko janzkiak egitea
1412-Laneko arropa egitea
1413-Kanpoko beste janzki batzuk egitea
1414-Barneko arropa egitea
1419-Beste janzki eta osagai batzuk egitea
1420-Larrugintzako artikuluen fabrikazioa
1431-Galtzerdiak egitea
1439-Puntuko beste janzki batzuk egitea
1511-Larruaren prestakuntza, ontzea eta akabera; larrue
1512-Larrukien, bidaietako artikuluen eta uhalgintza et
1520-Oinetakoen fabrikazioa
1610-Egurraren zerratzea eta arrabotaketa
1621-Txapen eta egurrezko oholen fabrikazioa
1622-Muntatutako egurrezko lurzoruen fabrikazioa
1623-Eraikuntzarako aroztegi eta ebanisteriako beste eg
1624-Egurrezko ontzien eta bilgarrien fabrikazioa
1629-Egurrezko eta artelazkiko beste produktu batzuen f
1711-Paper-pastaren fabrikazioa
1712-Paperaren eta kartoiaren fabrikazioa
1721-Paper eta kartoi izurtuaren fabrikazioa; paperezko
1722-Etxeko, osasun eta higiene erabilerarako paper eta
1723-Papergintzako artikuluen fabrikazioa
1724-Margotutako paperen fabrikazioa
1729-Paper eta kartoizko beste artikulu batzuen fabrika
1811-Egunkariak inprimatzea
1812-Inprimaketako eta arte grafikoetako beste jarduera
1813-Aurreinprimaketako eta euskarriak prestatzeko zerb
1814-Koadernaketa eta horrekin zerikusia duten zerbitzu
1820-Grabatutako euskarrien erreprodukzioa
1910-Kokea lortzeko fabrikak
1920-Petrolioa fintzea
2011-Industriako gasen fabrikazioa
2012-Koloratzaile eta pigmentuen fabrikazioa
2013-Kimika ez organikoaren oinarrizko beste produktu b
2014-Kimika organikoaren oinarrizko beste produktu batz
2015-Ongarrien eta konposatu nitrogenatuen fabrikazioa
2016-Plastikoen fabrikazioa funtsezko moduetan
2017-Kautxu sintetikoaren fabrikazioa funtsezko modueta
2020-Pestiziden eta beste produktu agrokimiko batzuen f
2030-Margo, berniz eta antzeko estalduren fabrikazioa; 
2041-Xaboien, detergenteen eta garbiketarako eta distir
2042-Lurrinen eta kosmetikoen fabrikazioa
2051-Lehergaien fabrikazioa
2052-Itsasgarrien fabrikazioa
2053-Esentzia olioen fabrikazioa
2059-Beste inon sailkatu gabeko beste produktu kimiko b
2060-Zuntz artifizial eta sintetikoen fabrikazioa
2110-Oinarrizko botiken fabrikazioa
2120-Farmaziako espezialitateen fabrikazioa
2211-Pneumatikoen eta kautxuzko kamaren fabrikazioa; pn
2219-Kautxuzko beste produktu batzuen fabrikazioa
2221-Plastikozko plaken, xaflen, tutuen eta profilen fa
2222-Plastikozko ontzien eta bilgarrien fabrikazioa
2223-Eraikuntzarako plastikozko produktuen fabrikazioa
2229-Plastikozko beste produktu batzuen fabrikazioa
2311-Beira zapalaren fabrikazioa
2312-Beira zapalaren manipulazioa eta eraldaketa
2313-Beira hutsaren fabrikazioa
2314-Beira zuntzaren fabrikazioa
2319-Beste beira batzuen fabrikazioa eta manipulazioa, 
2320-Zeramika produktu erregogorren fabrikazioa
2331-Zeramikazko azulejo eta baldosen fabrikazioa
2332-Adreilu, teila eta eraikuntzarako lur egosizko pro
2341-Etxean erabiltzeko eta apaingarri izateko zeramika
2342-Zeramikazko komun tresnen fabrikazioa
2343-Zeramikazko isolatzaileak eta isolatzeko piezen fa
2344-Erabilera teknikoko zeramikazko beste produktu bat
2349-Zeramikazko beste produktu batzuen fabrikazioa
2351-Zementuaren fabrikazioa
2352-Karearen eta igeltsuaren fabrikazioa
2361-Eraikuntzarako hormigoizko elementuen fabrikazioa
2362-Eraikuntzarako igeltsuzko elementuen fabrikazioa
2363-Hormigoi freskoaren fabrikazioa
2364-Morteroaren fabrikazioa
2365-Fibrozementuaren fabrikazioa
2369-Hormigoizko, igeltsuzko eta zementuzko beste produ
2370-Harria moztu, landu eta hari akabera ematea
2391-Produktu urragarrien fabrikazioa
2399-Beste inon sailkatu gabeko metalikoak ez diren bes
2410-Burdinazko, altzairuzko eta burdin aleaziozko oina
2420-Altzairuzko hodien, tutuen, profil hutsen eta haie
2431-Hotzeko tenkaketa
2432-Hotzeko ijeztzea
2433-Tolestearekiko konformazioaren bidezko hotzeko pro
2434-Hotzeko trefilaketa
2441-Metal preziatuen ekoizpena
2442-Aluminioaren ekoizpena
2443-Berunaren, zinkaren eta eztainuaren ekoizpena
2444-Kobrearen ekoizpena
2445-Burdinazkoak ez diren beste metal batzuen ekoizpen
2446-Erregai nuklearren tratamendua
2451-Burdinaren galdaketa
2452-Altzairuaren galdaketa
2453-Metal arinen galdaketa
2454-Burdinazkoak ez diren beste metal batzuen galdaket
2511-Egitura metalikoen eta haien osagaien fabrikazioa
2512-Aroztegi metalikoko fabrikazioa
2521-Erradiadoreen eta galdaren fabrikazioa berogailu z
2529-Beste zisterna, depositu handi eta metalezko eduki
2530-Lurrun sortzaileen fabrikazioa, berogailu zentrale
2540-Arma eta munizioaren fabrikazioa
2550-Metalen forjaketa, estanpazioa eta enbutizioa; hau
2561-Metalen tratamendua eta estaldura
2562-Ingeniaritza mekanikoa hirugarren batzuen kontura
2571-Aiztogintzako eta mahai-tresneriako artikuluen fab
2572-Sarrailen eta burdineriaren fabrikazioa
2573-Tresnen fabrikazioa
2591-Bidoien eta burdin edo altzairuzko upelen fabrikaz
2592-Metalezko ontzi eta bilgarri arinen fabrikazioa
2593-Alanbre, kate eta malguki produktuen fabrikazioa
2594-Berno eta torloju produktuen fabrikazioa
2599-Beste inon sailkatu gabeko beste produktu metaliko
2611-Elektronikako osagaien fabrikazioa
2612-Zirkuitu inprimatu bateratuen fabrikazioa
2620-Ordenagailuen eta ekipo periferikoen fabrikazioa
2630-Telekomunikazio ekipoen fabrikazioa
2640-Kontsumoko produktu elektronikoen fabrikazioa
2651-Neurketak egiteko, ziurtapenak egiteko eta nabigat
2652-Ordularien fabrikazioa
2660-Erradiazio ekipoen, ekipo elektromedikoen eta elek
2670-Optikako baliabideen eta argazki ekipoen fabrikazi
2680-Euskarri magnetiko eta optikoen fabrikazioa
2711-Elektrizitate motorren, sorgailuen eta transformad
2712-Banaketa tresnen eta elektrizitate kontrolen fabri
2720-Pilen eta metagailu elektrikoen fabrikazioa
2731-Zuntz optikoko kableen fabrikazioa
2732-Beste hari eta kable elektroniko eta elektrikoen f
2733-Kable-sare gailuen fabrikazioa
2740-Lanparen eta argiztatzeko gailu elektrikoen fabrik
2751-Etxetresna elektrikoen fabrikazioa
2752-Etxetresna ez elektrikoen fabrikazioa
2790-Beste material eta ekipo elektriko batzuen fabrika
2811-Motor eta turbinen fabrikazioa, aireontzi, automob
2812-Transmisio hidrauliko eta pneumatikoko ekipoen fab
2813-Beste lehergailu eta konpresore batzuen fabrikazio
2814-Beste txorrota eta balbula batzuen fabrikazioa
2815-Kojineteen, engranajeen eta transmisioko organo me
2821-Labe eta erregailuen fabrikazioa
2822-Jasotze eta manipulazio makineriaren fabrikazioa
2823-Bulegoko makinen eta ekipoen fabrikazioa, informat
2824-Eskuzko tresna elektrikoen fabrikazioa
2825-Etxeko guneak ez direnak aireztatzeko eta hozteko 
2829-Beste inon sailkatu gabeko erabilera orokorreko be
2830-Nekazaritzarako eta basogintzarako makineriaren fa
2841-Metala lantzeko makina-erremintaren fabrikazioa
2849-Beste makina-erreminta batzuen fabrikazioa
2891-Metalurgiako industriarako makineriaren fabrikazio
2892-Erauzteko eta eraikuntzako industrietarako makiner
2893-Elikagaien, edarien eta tabakoaren industriarako m
2894-Ehungintzako, jantzigintzako eta larrugintzako ind
2895-Paperaren eta kartoiaren industriarako makineriare
2896-Plastikoaren eta kautxuaren industrietarako makine
2899-Beste inon sailkatu gabeko erabilera zehatzetarako
2910-Ibilgailu motordunen fabrikazioa
2920-Karrozeriaren fabrikazioa ibilgailu motordunentzat
2931-Ekipo elektriko eta elektronikoen fabrikazioa ibil
2932-Ibilgailu motordunentzako beste osagai, pieza eta 
3011-Itsasontzi eta ur gaineko egituren eraikuntza
3012-Aisialdiko eta kiroletarako ontzien eraikuntza
3020-Tren makinen eta materialen fabrikazioa
3030-Eraikuntza aeronautikoa eta espaziala eta horren m
3040-Borrokarako ibilgailu militarren fabrikazioa
3091-Motozikleten fabrikazioa
3092-Bizikleten eta pertsona ezgaituentzako ibilgailuen
3099-Beste inon sailkatu gabeko beste material batzuen 
3101-Bulegoko eta merkataritzako establezimenduetako al
3102-Sukaldeko altzarien fabrikazioa
3103-Lastairen fabrikazioa
3109-Beste altzari batzuen fabrikazioa
3211-Txanponen fabrikazioa
3212-Bitxigintzako eta antzeko artikuluen fabrikazioa
3213-Imitaziozko bitxigintzako eta antzeko artikuluen f
3220-Musika tresnen fabrikazioa
3230-Kirol artikuluen fabrikazioa
3240-Jolas eta jostailuen fabrikazioa
3250-Osasuneko eta odontologiako tresnen eta horniduren
3291-Erratzen, brotxen eta eskuilen fabrikazioa
3299-Beste inon sailkatu gabeko beste manufaktura indus
3311-Produktu metalikoen konponketa
3312-Makineriaren konponketa
3313-Ekipo elektroniko eta optikoen konponketa
3314-Ekipo elektrikoen konponketa
3315-Ontzigintzako gaien konponketa eta mantentze-lanak
3316-Aeronautikako eta espazioko gaien konponketa eta m
3317-Beste garraio material batzuen konponketa eta mant
3319-Beste ekipo batzuen konponketa
3320-Makinen eta industriako ekipoen instalazioa
3512-Energia elektrikoaren garraioa
3513-Energia elektrikoaren banaketa
3514-Energia elektrikoaren salerosketa
3515-Energia hidroelektrikoaren ekoizpena
3516-Jatorri termiko konbentzionaleko energia elektriko
3517-Jatorri nuklearreko energia elektrikoaren ekoizpen
3518-Jatorri eolikoko energia elektrikoaren ekoizpena
3519-Beste mota batzuetako energia elektrikoen ekoizpen
3521-Gas ekoizpena
3522-Gas erregaien banaketa hodi-sare bidez
3523-Hodi-sare bidezko gasaren salerosketa
3530-Lurrin eta aire girotuaren hornidura
3600-Ura hartu, araztu eta banatzea
3700-Hondakin urak hartu eta tratatzea
3811-Hondakin ez arriskutsuen bilketa
3812-Hondakin arriskutsuen bilketa
3821-Hondakin ez arriskutsuen tratamendua eta deuseztap
3822-Hondakin arriskutsuen tratamendua eta deuseztapena
3831-Materialen banaketa eta sailkapena
3832-Jada sailkatutako materialen balorizazioa
3900-Deskontaminazioko jarduerak eta hondakinak kudeatz
4110-Higiezinen sustapena
4121-Egoitza eraikinen eraikuntza
4122-Egoitzazkoak ez diren eraikinen eraikuntza
4211-Errepideen eta autobideen eraikuntza
4212-Lur gaineko eta lurrazpiko trenbideen eraikuntza
4213-Zubi eta tunelen eraikuntza
4221-Sareen eraikuntza elektrizitaterako
4222-Sare elektrikoen eta telekomunikaziokoen eraikuntz
4291-Lan hidraulikoak
4299-Beste inon sailkatu gabeko ingeniaritza zibileko b
4311-Eraispena
4312-Lursailen prestakuntza
4313-Zulaketak eta zundaketak
4321-Instalazio elektrikoak
4322-Iturgintza, berogailu sistemen instalazioak eta ai
4329-Beste instalazio batzuk eraikuntza obretan
4331-Errebokazioa
4332-Arotzeriako instalazioa
4333-Zoruen eta pareten estaldura
4334-Margoa eta beirak jartzea
4339-Eraikinen beste akabera batzuk
4391-Estalkien eraikuntza
4399-Beste inon sailkatu gabeko eraikuntza espezializat
4511-Automobilen eta ibilgailu motordun arinen salmenta
4519-Beste ibilgailu motordun batzuen salmenta
4520-Ibilgailu motordunen mantentze-lanak eta konponket
4531-Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta osagarrien
4532-Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta osagarrien
4540-Motozikleten eta haien ordezko piezen eta osagarri
4611-Nekazaritzako lehengaien, bizirik dauden animalien
4612-Erregaien, mineralen, metalen eta industriako prod
4613-Egurraren eta eraikuntzako materialen merkataritza
4614-Makineriaren, industriako ekipoen, itsasontzien et
4615-Altzarien, etxerako artikuluen eta burdindegi merk
4616-Ehungintzaren, janzkien, larrugintzaren, oinetakoe
4617-Elikagaien, edarien eta tabakoaren merkataritzako 
4618-Beste produktu zehatz batzuen salmentan espezializ
4619-Produktu ezberdinen merkataritzako bitartekariak
4621-Zerealen, tabako zotzen, hazien eta animalientzako
4622-Lore eta landareen handizkako merkataritza
4623-Bizirik dauden animalien handizkako merkataritza
4624-Larruen handizkako merkataritza
4631-Fruta eta barazkien handizkako merkataritza
4632-Haragi eta haragi produktuen handizkako merkatarit
4633-Esnekien, arrautzen, olioen eta jan daitezkeen gan
4634-Edarien handizkako merkataritza
4635-Tabako produktuen handizkako merkataritza
4636-Azukrearen, txokolatearen eta gozoen handizkako me
4637-Kafearen, tearen, kakaoaren eta espezien handizkak
4638-Arrainaren, itsaskien eta beste elikagai batzuen h
4639-Elikagaien, edarien eta tabakoaren espezializatu g
4641-Ehunen handizkako merkataritza
4642-Janzkien eta oinetakoen handizkako merkataritza
4643-Etxetresna elektrikoen handizkako merkataritza
4644-Portzelanaren, beiren eta garbiketetarako artikulu
4645-Lurrin eta kosmetika produktuen handizkako merkata
4646-Botiken handizkako merkataritza
4647-Altzari, alfonbra eta argiztatzeko gailuen handizk
4648-Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen handiz
4649-Etxean erabiltzeko beste artikulu batzuen handizka
4651-Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta informatikak
4652-Ekipo elektronikoen eta telekomunikaziokoen eta ha
4661-Nekazaritzako beste makineria, ekipo eta hornidura
4662-Makina-erreminten handizkako merkataritza
4663-Meatzaritzarako, eraikuntzarako eta ingeniaritza z
4664-Ehungintzarako makineriaren eta josteko eta trikot
4665-Bulegoko altzarien handizkako merkataritza
4666-Beste makineria eta bulegoko ekipo batzuen handizk
4669-Beste makineria eta ekipo batzuen handizkako merka
4671-Erregai solido, likido eta gasezkoen eta antzeko p
4672-Metalen eta mineral metalikoen handizkako merkatar
4673-Egurraren, eraikuntzako materialen eta osasun gail
4674-Burdindegiko, iturgintzako eta berogailuetako gaie
4675-Produktu kimikoen handizkako merkataritza
4676-Erdi landutako beste produktu batzuen handizkako m
4677-Txatarra eta hondakin produktuen handizkako merkat
4690-Espezializatu gabeko handizkako merkataritza
4711-Txikizkako merkataritza espezializatu gabeko estab
4719-Txikizkako beste salerosketa batzuk espezializatu 
4721-Fruta eta barazkien txikizkako merkataritza establ
4722-Haragi eta haragi produktuen txikizkako merkatarit
4723-Arrain eta itsaskien txikizkako merkataritza estab
4724-Ogi eta okindegi, gozo-denda eta gozotegietako pro
4725-Edarien txikizkako merkataritza establezimendu esp
4726-Tabako produktuen txikizkako merkataritza establez
4729-Elikagaien txikizkako beste salerosketa batzuk est
4730-Ibilgailu industriarako erregaien txikizkako merka
4741-Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta informatikak
4742-Telekomunikazio ekipoen txikizkako merkataritza es
4743-Audio eta bideo ekipoen txikizkako merkataritza es
4751-Ehunen txikizkako merkataritza establezimendu espe
4752-Burdindegiko gaien, margoen eta beiren txikizkako 
4753-Alfonbren, moketen eta pareta eta zoruen estaldure
4754-Etxetresna elektrikoen txikizkako merkataritza est
4759-Altzarien, argiztatzeko gailuen eta etxean erabilt
4761-Liburuen txikizkako merkataritza establezimendu es
4762-Egunkarien eta papergintzako artikuluen txikizkako
4763-Musika eta bideo grabazioen txikizkako merkataritz
4764-Kiroletarako artikuluen txikizkako merkataritza es
4765-Jolas eta jostailuen txikizkako merkataritza estab
4771-Janzkien txikizkako merkataritza establezimendu es
4772-Oinetakoen eta larruzko artikuluen txikizkako merk
4773-Botiken txikizkako merkataritza establezimendu esp
4774-Osasun eta ortopediako artikuluen txikizkako merka
4775-Kosmetika eta higiene produktuen txikizkako merkat
4776-Loreen, landareen, hazien, ongarrien, lagun egitek
4777-Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen txikiz
4778-Artikulu berrien beste salerosketa batzuk establez
4779-Bigarren eskuko artikuluen txikizkako merkataritza
4781-Elikagaien, edarien eta tabako produktuen txikizka
4782-Ehun produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkak
4789-Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza sal
4791-Posta edo internet bidez egiten den txikizkako mer
4799-Establezimenduetan, salmenta postuetan edota azoka
4910-Bidaiarien hirien arteko garraioa trenez
4920-Salgaien garraioa trenez
4931-Bidaiariak garraiatzeko hiriko eta hiri inguruko l
4932-Taxi bidezko garraioa
4939-Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien garraiorako 
4941-Salgaien garraioa errepidez
4942-Etxe-aldaketako zerbitzuak
4950-Hodi-sare bidezko garraioa
5010-Bidaiarien itsas garraioa
5020-Salgaien itsas garraioa
5030-Bidaiarien garraioa barruko bide nabigagarrietatik
5040-Salgaien garraioa barruko bide nabigagarrietatik
5110-Bidaiarien aireko garraioa
5121-Salgaien aireko garraioa
5122-Garraio espaziala
5210-Gordailatzea eta biltegiratzea
5221-Lurreko garraioarekin uztartutako jarduerak
5222-Itsas garraioari eta barruko bide nabigagarrietati
5223-Aireko garraioarekin uztartutako jarduerak
5224-Salgaien manipulazioa
5229-Garraioarekin uztartutako beste jarduera batzuk
5310-Zerbitzu unibertsalaren betebeharraren pean kokatu
5320-Beste posta jarduera batzuk
5510-Hotelak eta antzeko ostatuak
5520-Turismo ostatuak eta egonaldi laburrerako beste os
5530-Kanpinak eta karabanentzako aparkalekuak
5590-Beste ostatu batzuk
5610-Jatetxeak eta janari postuak
5621-Aldez aurretik prestatutako janarien hornidura eki
5629-Beste jaki zerbitzu batzuk
5630-Edari establezimenduak
5811-Liburuen argitalpena
5812-Direktorioen eta posta helbideen giden argitalpena
5813-Egunkarien argitalpena
5814-Aldizkarien argitalpena
5819-Beste argitaratze jarduera batzuk
5821-Bideojokoen argitalpena
5829-Informatikako beste programa batzuen argitalpena
5912-Zinemako, bideoko eta telebista saioetako produkzi
5914-Zinema erakusteko jarduerak
5915-Zinema eta bideoko produkzio jarduerak
5916-Telebista saioetako produkzio jarduerak
5917-Zinema eta bideoa banatzeko jarduerak
5918-Telebista saioak banatzeko jarduerak
5920-Soinua grabatzeko eta musika argitaratzeko jarduer
6010-Irratidifusioko jarduerak
6020-Telebistako saioak programatu eta eskaintzeko jard
6110-Kable bidezko telekomunikazioak
6120-Kablerik gabeko telekomunikazioak
6130-Satelite bidezko telekomunikazioak
6190-Telekomunikazioen beste jarduera batzuk
6201-Informatikako programazioko jarduerak
6202-Informatikako aholkularitzako jarduerak
6203-Informatika baliabideen kudeaketa
6209-Informazioaren teknologiekin eta informatikarekin 
6311-Datuak prozesatzea, hostinga eta horrekin uztartur
6312-Web atariak
6391-Berri agentzien jarduerak
6399-Beste inon sailkatu gabeko beste informazio zerbit
6411-Banku zentrala
6419-Beste txanpon bitartekaritza batzuk
6420-Holding sozietateen jarduerak
6430-Taldeko inbertsioa, fondoak eta antzeko finantza e
6491-Finantza alokairua
6492-Beste kreditu jarduera batzuk
6499-Beste finantza zerbitzu batzuk, beste inon sailkat
6511-Bizi aseguruak
6512-Bizi aseguruak ez diren aseguruak
6520-Berraseguruak
6530-Pentsio fondoak
6611-Finantza merkatuen administrazioa
6612-Bitartekaritza jarduerak balore eta beste aktibo b
6619-Finantza zerbitzuen beste jarduera lagungarri batz
6621-Arrisku eta kalteen ebaluazioa
6622-Aseguru agente eta artekarien jarduerak
6629-Aseguru eta pentsio fondoen beste jarduera lagunga
6630-Fondoak kudeatzeko jarduerak
6810-Ondasun higiezinen salerosketa norberaren kontura
6820-Ondasun higiezinen alokairua norberaren kontura
6831-Higiezinen jabetzako agenteak
6832-Higiezinen jabetzaren kudeaketa eta administrazioa
6910-Jarduera juridikoak
6920-Kontabilitateko jarduerak, liburu eramailetza, kon
7010-Egoitza nagusien jarduerak
7021-Harreman publikoak eta komunikazioa
7022-Enpresa kudeaketarako beste aholkularitza jarduera
7111-Arkitekturako zerbitzu teknikoak
7112-Ingeniaritzako zerbitzu teknikoak eta aholkularitz
7120-Saiakerak eta azterketa teknikoak
7211-Ikerketa eta garapen esperimentala bioteknologian
7219-Beste ikerketa eta garapen esperimental batzuk nat
7220-Ikerketa eta garapen esperimentala gizarte zientzi
7311-Publizitate agentziak
7312-Hedabideak ordezkatzeko zerbitzuak
7320-Merkatuko azterlanak eta iritzi publikoko inkestak
7410-Diseinu espezializatuko jarduerak
7420-Argazkilaritzako jarduerak
7430-Itzulpengintza eta interpretazioko jarduerak
7490-Beste inon sailkatu gabeko beste jarduera profesio
7500-Albaitaritzako jarduerak
7711-Automobilen eta ibilgailu motordun arinen alokairu
7712-Kamioien alokairua
7721-Aisialdi eta kirol artikuluen alokairua
7722-Bideo zinten eta diskoen alokairua
7729-Norberaren beste gauza batzuen eta etxean erabiltz
7731-Makineriaren alokairua eta nekazal erabilerako eki
7732-Makineriaren eta ekipoen alokairua eraikuntzarako 
7733-Makineria eta bulegoko ekipoen alokairua, ordenaga
7734-Nabigaziorako baliabideen alokairua
7735-Aireko garraiobideen alokairua
7739-Beste inon sailkatu gabeko beste makineria, ekipo 
7740-Jabetza intelektualaren eta antzeko produktuen alo
7810-Enplegu agentzien jarduerak
7820-Aldi baterako laneko enpresen jarduerak
7830-Giza baliabideen beste hornidurak
7911-Bidaia-agentzien jarduerak
7912-Bidaia-agentzia handizkarien jarduerak
7990-Beste erreserba zerbitzu batzuk eta horiekin uztar
8010-Segurtasun pribatuko jarduerak
8020-Segurtasun sistemen zerbitzuak
8030-Ikerketa jarduerak
8110-Zerbitzu integralak eraikin eta instalazioentzako
8121-Eraikinen garbiketa orokorra
8122-Industria eta eraikinen garbiketako beste jarduera
8129-Garbiketako beste jarduera batzuk
8130-Lorezaintzako jarduerak
8211-Konbinatutako administrazio zerbitzuak
8219-Fotokopiak egiteko eta dokumentuak prestatzeko jar
8220-Dei zentroen jarduerak
8230-Batzarren eta erakustazoken antolaketa
8291-Kobrantza eta merkataritza informazioko agentzien 
8292-Ontziratze eta paketatze jarduerak
8299-Beste inon sailkatu gabeko enpresen laguntzarako b
8411-Herri Administrazioaren jarduera orokorrak
8412-Osasun, hezkuntza eta kulturaren alorreko jarduere
8413-Jardun ekonomikoaren arautzea eta eraginkorragoa i
8421-Kanpo arazoak
8422-Defentsa
8423-Justizia
8424-Ordena publikoa eta segurtasuna
8425-Babes zibila
8430-Derrigorrezko Gizarte Segurantza
8510-Lehen hezkuntzaren aurretiko hezkuntza
8520-Lehen hezkuntza
8531-Bigarren hezkuntza orokorra
8532-Bigarren hezkuntza tekniko eta profesionala
8541-Bigarren hezkuntzaren ostekoa izan eta hirugarren 
8543-Unibertsitateko hezkuntza
8544-Unibertsitatekoa ez den hirugarren hezkuntza
8551-Kirol eta aisialdi hezkuntza
8552-Kultura hezkuntza
8553-Gidatzen eta pilotatzen ikasteko eskolen jarduerak
8559-Beste inon sailkatu gabeko hezkuntza
8560-Hezkuntzari laguntzeko jarduerak
8610-Abegi jarduerak
8621-Medikuntza orokorreko jarduerak
8622-Medikuntza espezializatuko jarduerak
8623-Odontologiako jarduerak
8690-Beste osasun jarduera batzuk
8710-Osasun zaintzak dituzten egoitza-establezimendueta
8720-Ezintasun intelektuala, buruko gaixotasuna eta dog
8731-Helduentzako egoitza-establezimenduetako laguntza
8732-Ezgaitu fisikoentzako egoitza-establezimenduetako 
8790-Egoitza-establezimenduetan egiten diren beste lagu
8811-Ostaturik gabeko gizarte zerbitzuen jarduerak held
8812-Ostaturik gabeko gizarte zerbitzuen jarduerak ezga
8891-Haurrak egunez zaintzeko jarduerak
8899-Beste inon sailkatu gabeko ostaturik gabeko gizart
9001-Arte eszenikoak
9002-Arte eszenikoen jarduera lagungarriak
9003-Sormen artistikoa eta literarioa
9004-Ekitaldi aretoen kudeaketa
9102-Museoetako jarduerak
9103-Toki eta eraikin historikoen kudeaketa
9104-Lorategi botanikoen, parke zoologikoen eta erreser
9105-Liburutegien jarduerak
9106-Agiritegien jarduerak
9200-Zori jokoen eta apustuen jarduerak
9311-Kirol instalazioen kudeaketa
9312-Kirol kluben jarduerak
9313-Gimnasioen jarduerak
9319-Beste kirol jarduera batzuk
9321-Jolas parkeetako eta parke tematikoetako jarduerak
9329-Beste aisialdi eta entretenitzeko jarduera batzuk
9411-Enpresa eta buruzagi erakundeen jarduerak
9412-Profesional erakundeen jarduerak
9420-Sindikatuen jarduerak
9491-Erlijio erakundeen jarduerak
9492-Erakunde politikoen jarduerak
9499-Beste inon sailkatu gabeko beste elkarte jarduera 
9511-Ordenagailuen eta ekipo periferikoen konponketa
9512-Komunikazio ekipoen konponketa
9521-Etxean erabiltzeko audio eta bideoko gailu elektro
9522-Etxetresna elektrikoen eta etxerako eta lorategira
9523-Oinetakoen eta larruzko artikuluen konponketa
9524-Altzarien eta etxeko gauzen konponketa
9525-Ordulari eta bitxien konponketa
9529-Norberaren beste gauza batzuen eta etxean erabiltz
9601-Ehun eta larru janzkien garbiketa eta ikuzketa
9602-Ile apainketa eta beste edertasun tratamendu batzu
9603-Ehorztetxeak eta horiekin uztarturiko jarduerak
9604-Mantentze fisikorako jarduerak
9609-Beste inon sailkatu gabeko beste zerbitzu pertsona
9700-Etxeetako jarduerak etxeko lanak egiteko langileei
9900-Lurraldetik kanpoko erakundeen eta antolamenduen j
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