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DET NORSKE VERITAS 
CERTIFICAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE) 

Certificat núm. 108809-2011-AQ-IBE-ENAC 

Es certifica que el sistema de gestió de la companyia 
(This is to certify that the management system of the company) 

ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I 
AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS  

Campus del Baix Llobregat, C/ Esteve Terradas, nº 7, 08860, Castelldefels, Spain 

és conforme a la norma 
(complies with the standard) 

ISO 9001:2008 

Aquest certificat és vàlid per al següent camp d´aplicació 
(This certificate is valid for the following scope) 

DISSENY DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I ORGANITZACIÓ I D ESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT DOCENT. 

DESIGN OF THE EDUCATION PROGRAMME AND THE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL ACTIVITIES. 

 
 

Aquest certificat és vàlid fins: 
(This certificate is valid until) 

04.01.2015 
 
 

 

 
 

Lloc i data: 
(Place and date) 

Barcelona, 05.01.2012 
 
 

    

 

El compliment de la norma per al camp 
d´aplicació indicat, ha estat verificat per 

l´auditor en cap 
(The compliance to the standard with 

respect to the scope indicated has been 
verified by the DNV lead auditor) 

 
 

 

Unitat acreditada (Accredited Unit) 
DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. 

 

 
 

 Francisco Castelló   Lars Appel  
 Auditor en Cap   Country Manager  
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