
Comercialització i/o distribució 475
Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 273
Emmagatzematge 240
Importació 122
Fabricació i envasament d'olis i greixos 115
Transformació de la producció hortofrutícola 114
Envasament i/o etiquetatge de productes alimentaris 86
Escorxadors i sales d'especejament 78
Manipulació, envasament i transformació de grans 74
Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 71
Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 61
Elaboració de productes carnis 54
Panificació i pastisseria 54
Elaboració de preparats alimentaris 49
Elaboració i envasament de te i cafè 47
Fabricació i/o comercialització  de productes per alimentació animal 45
Elaboració i envasament d'espècies i condiments 44
Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 40
Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 39
Comerç minorista 31
Elaboració i envasament de plantes aromàtiques i medicinals 30
Indústria del cacau, xocolata i confiteria 23
Producció i comercialització de llavors i plantes de viver 22
Indústria sucrera 19
Manipulació i envasament de productes apícoles 19
Elaboració de cervesa i/o altres begudes alcohòliques 14
Fabricació de pastes alimentàries i  productes similars 9
Elaboració de preparats homogeneïtzats i dietètics 8
Elaboració de conserves i/o semiconserves de peix 5
Elaboració i envasament d'algues 3
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