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Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda 
Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa  
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 635 
08010 Barcelona 
Telèfons 93 552 80 90 
Telefax 93 552 82 84 
classificacio_empresarial.eco@gencat.cat 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/temes-clau/classificacio-empresarial 

 

 
FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ 
Recinte Industrial Colònia Güell  
c. Telers d Roda 
08690 Santa Coloma de Cervelló 
Barcelona 
 

Núm. d’expedient: 201920087 
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, us notifico, en relació amb la sol·licitud de classificació empresarial 
que vau presentar el dia 5 d'agost de 2019, que en data 29 de novembre de 2019, la Comissió de 
Classificació Empresarial ha acordat: 
 
 
Atorgar a FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ, amb e l NIF G08909608, com a empresa de 
SERVEIS, la classificació següent: 
 

Grup Subgrup  Categoria  Grup Subgrup  Categoria  

O 6 3 U 1 2 
 
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte impugnat o davant la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el 
que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considereu adient 
per la defensa dels vostres drets. 
 
Us comuniquem que d’acord amb el que disposa l’article 82 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per conservar aquesta classificació cal justificar anualment el manteniment de 
la solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional. 
 
Així mateix, us trametem, adjunt, el certificat de la classificació esmentada, a l’efecte que la pugueu 
acreditar davant de terceres persones. 
 
 
El Coordinador de Classificació Empresarial  
 

 

 
 
 
 
  

 


