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Generalitat de Catalunya

w.w Departament d'Economia i Finances
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa

Certificat de classificació empresarial
Neus Colet i Arean, secretaria de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa
CERTIFICO:

Que, d'acord amb les dades que consten al Registre Oficial d'Empreses Classificades, CERVERA,
SISTEMAS DE PINTURAS, SL, amb el NIF B088193'69, com a empresa de SERVEIS, té la classificació
següent:

Grup

o

¡

Subgrup Categoria

1

e

D'acord amb I'article 59 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, per conservar
aquesta c1assificació s'haura de justificar anualment el manteniment de la solvencia económica i financera i,
cada tres anys, el de la solvencia técnica i professional.(*)
1, perque consti i tingui els efectes previstos a la legislació de contractes de les administracions públiques,
expedeixo aquest certificat.
Barcelona, 30 de setembre de 2009
Vist i plau
La presidenta de la Comissió
de Classificacíó Empresarial,

Carmina L1uma ¡Ras

(*) La informació actualitzada de les dad es vigents de Classificació Empresarial es troba disponible a:
www,gencat.caUeconomia/jcca

Tipus de serveis 1

L) SERVEIS ADMINISTRATlUS
1. Serveis auxiliars per a treballs adminislralius d'arxiu i
similars
2. Serveis de geslió de cobramenls
3. Enquesles, presa de dades i serveis análegs
4. Leclura de compladors
5. Organilzació i promoció de congressos, fires i
exposicions
6. Serveis de porteria, control d'accessos i informació al
públic
M) SERVEIS ESPECIALlTZATS
1. Higienilzació, desinfecció, desinseclació i
desralilzació
2. Serveis de segurelal, custódia i prolecció
3. Atenció i maneig d'instaHacions de segurelat
4. Arts gráfiques
5. Serveis de biblioteca, arxius i museus
6. Hosleleria i serveis de menjar
7. Prevenció d'incendis foreslals
8. Serveis de protecció d'especies
N) SERVEIS QUALlFICATS
1. Aclivilals mediques i saniláries
2. Inspecció sanilária d'instal·lacions
3. Serveis sanitaris per a la salut
4. Serveis d'eslerililzació de malerial sanitari
5. Restauració d'obres d'art
6. Serveis de manteniment, conservació i restauració de
malerials cinematográfics i audiovisuals
O) SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE BENS
INMOBLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conservació i manleniment d'edificis
Conserva ció i manteniment de carreleres, pisles,
aulopisles, aulovies, cal<;ades i vies ferries
Conservaci6 i manteniment de xarxes d'aigua i
clavegueram
Conservació i manlenimenl integral d'estacions
depuradores
Conserva ció i manteniment de mobiliari urbá
Conserva ció i manteniment de monts i jardins
Conservació i manteniment de monuments i edificis
singulars

Q) SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MAQUINÁRIA
1. Manteniment i reparació de maquinária
2. Manteniment i reparació de vehicles automotors,
inciosos vaixells i aeronaus
3. Desmuntatge d'armament i destrucció de munició
4. Desballastament
R) SERVEIS DE TRANSPORTS
1 Transports en general
2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjá de transport
3. Transport i custódia de fons
4. Transport d'obres d'art
5. Recollida i transport de tota mena de residus
6. Serveis aeris de fumiga ció, control, vigiláncia aeria i
extinció d'incendis
7. Serveis de grua
8. Remolc de vaixells
9. Serveis de missalgeria, correspondencia i dislribució

S)

SERVEIS DE TRACTAMENT DE RESIDUS I DEIXALLES

1.

Traclamenl i incineració de residus i deixalles
urbanes
Tractamenl de fangs
Tractamenl de residus radioactius i ácids
Tractament de residus de cenlres sanilaris i cliniques
veterináries
Tractament de residus oliosos

2.
3.
4.

5.
T) SERVEIS DE CONTINGUT
1. Serveis de publicilal
2. Serveis de rádio i televisió
3. Agencies de notícies
4. Realització de material audiovisual
5. Serveis de lraductors
U) SERVEIS GENERALS
1 Serveis de neteja en general
2. Bugaderia i linl
3. Emmagalzemalge
4. Agencies de viatges
5. Guarderia infantil
6. Recollida de carros portequipatges en estacions i
aeroports
7. Altres serveis no determinats
V) SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES

P) SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I
INSTAL'LACIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Mantenimenl i reparació d'equips i inslal·lacions
eleclriques i electróniques
Manteniment i reparació d'equips i inslal·lacions de
fonlaneria, conduccions d'aigua i gas
Manleniment i reparació d'equips i inslal'lacions de
calefacció i aire condicional
Manteniment i reparació d'equips i inslal'lacions
d'eleclromedicina
Manlenimenl i reparació d'equips i instal'lacions de
segurelal i conIra incendis
Manlenimenl i reparació d'equips i maquinária
d'oficina
Manteniment i reparació d'equips i instal'lacions
d'aparells elevadors i de translació horilzontal
Categories

COMUNICACIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serveis de captura d'informació per mitjans
electrónics i lelemálics
Serveis de desenvolupament i manleniment de
programes d'ordinador
Serveis de mantenimenl i reparació d'equips i
inslaHacions informálics i de lelecomunicacions
Serveis de lelecomunicacions
Serveis d'explolació i control de sistemes informálics i
infraeslruclures telemáliques
Serveis de certificació electrónica
Serveis d'avaluació i certificació tecnológica
Altres serveis informátics i de
telecomunicacions

1

De categoria A, quan la anualitat mitjana del contracte sigui inferior a 150.000,00 €
De categoria B, quan la anualitat mitjana sigui igualo superior a 150.000,00 € i inferior a 300.000,00 €
De categoria C, quan la anualilal miljana sigui igualo superior a 300.000,00 € i inferior a 600.0000,00 €
De calegoria D, quan la anualilal miljana sigui igualo superior a 600.000,00 .€

Grups, subgrups i calegories establertes als articles 37 i 38 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament general de la LJei de Contractes de les Administracions Públiques.

