Certificat
Normativa d’aplicació

ISO 9001:2015

N. registre certificat

0.04.06019

Titular del certificat:

OTP SERVEIS D'ENGINYERIA, S.L.
C/Sócrates, 66
08030 Barcelona
Spain

Àmbit d’aplicació:

Serveis d’enginyeria, de legalitzacions, projectes, direccions
d’obra i assessorament tècnic.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mitjançant una auditoria s'ha certificat que s'han complert els
requisits de la ISO 9001:2015.

Validesa:

Aquest certificat és vàlid des de 2021-05-26 fins 2024-05-25.
Primera auditoria de certificació 2015

2021-07-05
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

La Política de Qualitat d'OTP Serveis D'Enginyeria S.L. es basa en:
• Servei integrat: assessoria + projecte tècnic + tramitació.
• Diligència en el desenvolupament de projectes.
• Compliment de la normativa, procurant la mínima inversió del client
amb la màxima eficiència.
• Comunicació i informació continuada al client.
• Procurar la màxima satisfacció del client.
• Disposar de ferramentes informàtiques que faciliten la gestió dels
projectes.
• Garantir la rendibilitat dels projectes.
• Assegurar la competència de col·laboradors interns o subcontractats.
• Col·laborar estretament amb les parts interessades de l'empresa, els
clients, proveïdors, organismes oficials, col·laboradors, etc. facilitant la
disponibilitat de la nostra Política de Qualitat a la nostra web de lliure
accessibilitat per a totes les parts interessades.
• Considerar la qualitat com a aspecte clau de totes les activitats per a
assegurar l'eficàcia i eficiència dels processos, proporcionant un marc de
referència per establir els objectius de qualitat, amb un clar compromís
de complir amb els requisits aplicables i la legislació vigent, fomentant la
millora continua.
Oriol Perna
Gerent
Barcelona, 10 de desembre de 2021
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