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Enfocament específic i adequat al sector i mida del negoci.
Com a cinquena generació al càrrec de l’empresa familiar, hem adoptat el compromís, que a la vegada assumim
com a obligació i repte, d’establir un règim operatiu en atenció a l’anàlisi previ de l’empresa i del seu
posicionament i expectatives per a cada exercici social; emmarcant-lo en un arbre de protocols d’organització i
funcionament, dins dels que s’inclouen les matèries intrínseques al nostre objecte social (construcció d’obra nova,
reforma integral, rehabilitació i promoció immobiliària), així com la gestió i bon govern que les mateixes
requereixen per al seu desenvolupament ordinari.

Com a fet diferenciador, en allò relatiu a la gestió dels procediments i materials de la construcció, però també en el
que afecta al control i seguiment d’obra; destaquem que aquests han estat reforçats amb motiu de l'experiència
prèvia de llarga durada que l'equip tècnic ha obtingut en empreses d'arquitectura de renom i companyies de
construcció de rellevant volum. Tenint, d’aquesta manera, a dia d’avui, una visió global i ferma del sector en el que
l’empresa du a terme la seva activitat.

Així mateix, tot i que hem executat, gairebé exclusivament en qualitat de contractista principal i únic les obres que
hem assumit; durant la nostra trajectòria, també hem dut a terme Unions Temporals d’Empreses (UTE), amb
companyies constructores d’obra civil o enginyeries especialitzades, de major volum, a l'objecte d'assumir
licitacions públiques i privades de gran interès per a la nostra millora, aprenentatge continuat i creixement al
sector en particular.

DURAN BARBARÀ ha adoptat una política d'inversió orientada a: (i) destinar els recursos personals, materials,
econòmics i financers necessaris per al creixement de la seva presència al sector de la construcció i al
desenvolupament de productes constructius, polítiques i metodologies innovadores; (ii) així com garantir el
reajustament de la nostra estructura i sistema operatiu. Doncs partim de la premissa, encara que focalitzada en
l’expertesa i l’especialització, de "créixer o morir".
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