
ERANSKINA - BARNEAN HARTZEN DIREN JESN-AK 

*Horiz Errege Lege Dekretuan barnean hartzen direnak, zuriz Eusko Jaurlaritzak 

barnean hartu dituenak 

JESN IZENBURUA  JESN-2009 
0710 Burdin mineralen erauzketa 

1052 Izozkiak egitea 

1082 Kakaoa, txokolatea eta gozotegiko produktuen fabrikazioa 

1083 Kafea, tea eta infusioak egitea 

1101 Edari alkoholdunen distilazioa, errektifikazioa eta nahasketa 

1102 Ardoa egitea 

1103 Sagardoa eta frutatik eratorritako beste edari hartzitu batzuk egitea 

1104 Distilatu gabeko eta hartziduratik eratorritako beste edari batzuk egitea 

1105 Garagardoaren fabrikazioa 

1106 Maltaren fabrikazioa 

1107 Alkoholik gabeko edarien fabrikazioa; ur mineralen eta botilaratutako beste ur batzuen 
ekoizpena 

1310 Ehun zuntzen prestakuntza eta irutea 

1320 Ehunen fabrikazioa 

1330 Ehunen akabera 

1392 Ehunekin eratutako artikuluen fabrikazioa, janzkiak salbu 

1396 Erabilera tekniko eta industrialeko beste ehun produktu batzuen fabrikazioa 

1399 Beste inon sailkatu gabeko produktu batzuen fabrikazioa 

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 

1439 Puntuko beste janzki batzuk egitea 

1512 Larrukien, bidaietako artikuluen eta uhalgintza eta gerrikogintzako artikuluen fabrikazioa 

1520 Oinetakoen fabrikazioa 

1629 Egurrezko eta artelazkiko beste produktu batzuen fabrikazioa, saskigintza eta 
espartzugintza 

1811 Arte grafikoak eta horiekin zerikusia duten zerbitzuak 

1812 Inprimaketako eta arte grafikoetako beste jarduera batzuk 

1813 Aurreinprimaketako eta euskarriak prestatzeko zerbitzuak 

1814 Koadernaketa eta horrekin zerikusia duten zerbitzuak 

1820 Grabatutako euskarrien erreprodukzioa 

2051 Lehergaien fabrikazioa 

2441 Metal preziatuen ekoizpena 

2670 Optikako baliabideen eta argazki ekipoen fabrikazioa 

2731 Zuntz optikoko kableen fabrikazioa 

3212 Bitxigintzako eta antzeko artikuluen fabrikazioa 

3213 Imitaziozko bitxigintzako eta antzeko artikuluen fabrikazioa 

3220 Musika tresnen fabrikazioa 



3299 Beste inon sailkatu gabeko beste manufaktura industria batzuk 

3316 Aeronautikako eta espazioko gaien konponketa eta mantentze-lanak 

3530 Lurrin eta aire girotuaren hornidura 

4511 Automobilen eta ibilgailu motordun arinen salmenta 

4519 Beste ibilgailu motordun batzuen salmenta 

4520 Ibilgailu motordunen mantentze-lanak eta konponketa 

4531 Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta osagarrien handizkako merkataritza 

4532 Ibilgailu motordunen ordezko piezen eta osagarrien txikizkako merkataritza 

4540 Motozikleten eta haien ordezko piezen eta osagarrien salmenta, mantentze-lana eta 
konponketa 

4616 Ehungintzaren, janzkien, larrugintzaren, oinetakoen eta larruzko artikuluen 
merkataritzako bitartekariak 

4617 Elikagaien, edarien eta tabakoaren merkataritzako bitartekariak 

4618 Beste produktu zehatz batzuen salmentan espezializatutako merkataritzako 
bitartekariak 

4619 Produktu ezberdinen merkataritzako bitartekariak 

4622 Lore eta landareen handizkako merkataritza 

4624 Larruen handizkako merkataritza 

4634 Edarien handizkako merkataritza 

4636 Azukrearen, txokolatearen eta gozoen handizkako merkataritza 

4637 Kafearen, tearen, kakaoaren eta espezien handizkako merkataritza 

4638 Arrainaren, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako merkataritza 

4639 Elikagaien, edarien eta tabakoaren espezializatu gabeko handizkako merkataritza 

4641 Ehunen handizkako merkataritza 

4642 Janzkien eta oinetakoen handizkako merkataritza 

4644 Portzelanaren, beiren eta garbiketetarako artikuluen handizkako merkataritza 

4645 Lurrin eta kosmetika produktuen handizkako merkataritza 

4647 Altzari, alfonbra eta argiztatzeko gailuen handizkako merkataritza 

4648 Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen handizkako merkataritza 

4649 Etxean erabiltzeko beste artikulu batzuen handizkako merkataritza 

4664 Ehungintzarako makineriaren eta josteko eta trikotatzeko makinen handizkako 
merkataritza 

4665 Bulegoko altzarien handizkako merkataritza 

4690 Espezializatu gabeko handizkako merkataritza 

4711 Txikizkako merkataritza espezializatu gabeko establezimenduetan, elikagaiak, edariak 
eta tabako produktuak nagusi izanez 

4719 Txikizkako beste salerosketa batzuk espezializatu gabeko establezimenduetan 

4724 Ogi eta okindegi, gozo-denda eta gozotegietako produktuen txikizkako merkataritza 
establezimendu espezializatuetan 

4725 Edarien txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4730 Ibilgailu industriarako erregaien txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4741 Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta informatikako programen txikizkako merkataritza 
establezimendu espezializatuetan 

4743 Audio eta bideo ekipoen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4751 Ehunen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 



4752 Burdindegiko gaien, margoen eta beiren txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4753 Alfonbren, moketen eta pareta eta zoruen estalduren txikizkako merkataritza 
establezimendu espezializatuetan 

4754 Etxetresna elektrikoen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4759 Altzarien, argiztatzeko gailuen eta etxean erabiltzeko beste artikulu batzuen txikizkako 
merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4761 Liburuen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4762 Egunkarien eta papergintzako artikuluen txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4763 Musika eta bideo grabazioen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4764 Kiroletarako artikuluen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4765 Jolas eta jostailuen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4771 Janzkien txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4772 Oinetakoen eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4774 Osasun eta ortopediako artikuluen txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4775 Kosmetika eta higiene produktuen txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4776 Loreen, landareen, hazien, ongarrien, lagun egiteko animalien eta horientzako elikagaien 
txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan 

4777 Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen txikizkako merkataritza establezimendu 
espezializatuetan 

4778 Artikulu berrien beste salerosketa batzuk establezimendu espezializatuetan 

4781 Elikagaien, edarien eta tabako produktuen txikizkako merkataritza salmenta postuetan 
eta azoka txikietan 

4782 Ehun produktuen, janzkien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta postuetan 
eta azoka txikietan 

4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta postuetan eta azoka txikietan 

4799 Establezimenduetan, salmenta postuetan edota azoka txikietan egiten ez diren 
txikizkako beste salerosketa batzuk 

4931 Bidaiariak garraiatzeko hiriko eta hiri inguruko lurreko garraioa 

4932 Taxi bidezko garraioa 

4939 Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien garraiorako lurreko beste garraio mota batzuk 

4941 Salgaien garraioa errepidez 

4942 Etxe-aldaketako zerbitzuak 

5010 Bidaiarien itsas garraioa 

5030 Bidaiarien garraioa barruko bide nabigagarrietatik 

5110 Bidaiarien aireko garraioa 

5210 Gordailatzea eta biltegiratzea 

5221 Lurreko garraioarekin uztartutako jarduerak 

5222 Itsas garraioari eta barruko bide nabigagarrietatik egindakoari uztartutako jarduerak 

5223 Aireko garraioarekin uztartutako jarduerak 

5224 Salgaien manipulazioa 

5229 Garraioarekin uztartutako beste jarduera batzuk 

5510 Hotelak eta antzeko ostatuak 



5520 Turismo ostatuak eta egonaldi laburrerako beste ostatu batzuk 

5530 Kanpinak eta karabanentzako aparkalekuak 

5590 Beste ostatu batzuk 

5610 Jatetxeak eta janari postuak 

5621 Aldez aurretik prestatutako janarien hornidura ekitaldietarako 

5629 Beste jaki zerbitzu batzuk 

5630 Edari establezimenduak 

5813 Egunkarien argitalpena 

5814 Aldizkarien argitalpena 

5912 Zinemako, bideoko eta telebista saioetako produkzio ondoko jarduerak 

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 jarduerak 

7021 Harreman publikoak eta komunikazioa 

7311 Publizitate agentziak 

7312 Hedabideak ordezkatzeko zerbitzuak 

7320 Merkatuko azterlanak eta iritzi publikoko inkestak egitea 

7410 Diseinu espezializatuko jarduerak 

7420 Argazkilaritzako jarduerak 

7711 Automobilen eta ibilgailu motordun arinen alokairua 

7712 Kamioien alokairua 

7721 Aisialdi eta kirol artikuluen alokairua 

7722 Bideo zinten eta diskoen alokairua 

7729 Norberaren beste gauza batzuen eta etxean erabiltzeko artikuluen alokairua 

7733 Makineria eta bulegoko ekipoen alokairua, ordenagailuak barne 

7734 Nabigaziorako baliabideen alokairua 

7735 Aireko garraiobideen alokairua 

7739 Beste inon sailkatu gabeko beste makineria, ekipo eta ondasun ukigarrien alokairua 

7911 Bidaia-agentzien jarduerak 

7912 Bidaia-agentzia handizkarien jarduerak 

7990 Beste erreserba zerbitzu batzuk eta horiekin uztartutako jarduerak 

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

8230 Batzarren eta erakustazoken antolaketa 

8299 Beste inon sailkatu gabeko enpresen laguntzarako beste jarduera batzuk 

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 

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 erreserba naturalen 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 

9523 Oinetakoen eta larruzko artikuluen konponketa 

9525 Ordulari eta bitxien konponketa 

9529 Norberaren beste gauza batzuen eta etxean erabiltzeko artikuluen konponketa 

9601 Ehun eta larru janzkien garbiketa eta ikuzketa 

9602 Ile apainketa eta beste edertasun tratamendu batzuk 

9604 Mantentze fisikorako jarduerak 

 


