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Transversalitat del negoci i qualitat del servei.
Com a tret diferenciador, DURAN BARBARÀ fa referència a la passió i vocació per la construcció d'obra nova, la
reforma integral i la rehabilitació especialitzada, que ha estat àmpliament demostrada i validada en nombroses
ocasions. De fet, els projectes que decidim assumir són gairebé exclusivament aquells amb els quals ens sentim
identificats i en els quals estem segurs que podrem destinar els equips i recursos necessaris, de manera que el
producte final sigui el desitjat per part del client i, per descomptat, l'esperat i satisfactori per part nostra.

En aquest sentit, havent invertit la major part dels nostres esforços en assegurar un rigorós nivell de compromís i
qualitat dels serveis que oferim; disposem tant de la capacitat organitzativa com dels recursos tècnics i personals,
per adaptar-nos a cada cas concret, des de l'enfocament inicial i fins a les necessitats particulars i sobrevingudes
de cada projecte. Aquest fet, juntament amb el prestigi i l'auto-exigència del nostre equip humà i professional, així
com la proximitat de tracte amb el client, ens ha permès aconseguir la confiança i fidelitat del mateix. Podem dir
que, a dia d'avui, gaudim d'un recorregut remarcable, tot i que encara en procés d'expansió, que ha estat
reconegut en diferents ocasions a nivell autonòmic; creant així valor afegit, no només per als nostres clients, sinó
també per als nostres proveïdors, empleats i col·laboradors.

Durant els darrers exercicis socials, hem destinat part dels nostres esforços en discriminar les branques
d’especialització i actuació del nostre grup dins de la construcció. Així mateix hem apostat per obrir una línia de
negoci centrada en la reforma i rehabilitació de façanes (i edificis històrics). Addicionalment, hem apostat per tenir
representació permanent a la Costa Brava, pel control d'aquells projectes que es troben en procés d'estudi i posada
en marxa en aquesta zona.

Actualment, DURAN BARBARÀ es defineix com una empresa constructora amb caràcter dinàmic i experiència
consolidada al sector de la construcció; integrada per un equip tècnic i personal de la construcció altament format
i qualificat. Addicionalment, DURAN BARBARÀ es caracteritza per l'execució i administració d'obres d'un cert
volum i dificultat; l’optimització de recursos i terminis de lliurament, així com la recerca contínua del rendiment.
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