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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

conforme amb la norma:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestió de la qualitat de: 

Veure annex

Veure annex

GRUP CTFC

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

31/01/2018
30/04/2021

Certificat principal nº:

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 29/01/2024

02/02/2021
22/07/2022

34/5200/22/7120

Data auditoria inicial:
Data d’emissió de certificat:

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entitats Constituents de: GRUP CTFC

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i mai de manera parcial. L’existència i la validesa d’aquest annex 
estan supeditades a l’existència i validesa del certificat principal.

Annex al certificat principal nº: 34/5200/22/7120

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)
ACTIVITAT: Activitats de laboratori de biocombustibles i producció planta micorizada.
Disseny i realització de les activitats de formació agroforestal, desenvolupament rural i ambiental.
Activitat d’acreditació dels centres formatius i examinadors que imparteixen cursos i examinacions d’àmbit forestal.
Ctra. De St. Llorenç de Morunys - Km. 2. 25280 Solsona (Lleida)

FOREST BIOENGINEERING SOLUTIONS, S.A.
ACTIVITAT:Activitats de laboratori de biocombustibles i producció planta micorizada.
Disseny i realització de les activitats de formació agroforestal, desenvolupament rural i ambiental.
Activitat d’acreditació dels centres formatius i examinadors que imparteixen cursos i examinacions d’àmbit forestal.
Ctra. De St. Llorenç de Morunys - Km. 2. 25280 Solsona (Lleida)

INCAFUST PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LLEIDA
ACTIVITAT: Laboratori de tecnologia de la fusta (INCAFUST).
 Parc de Gardeny - Edifici H2 B. 25003 Lleida

31/01/2018
30/04/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 29/01/2024

02/02/2021
22/07/2022

Data auditoria inicial:
Data d’emissió de certificat:
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP CTFC, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/22/7120
34/5200/22/7120-1

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

• Activitats de laboratori de biocombustibles i producció planta micorizada.
 • Disseny i realització de les activitats de formació agroforestal, 

desenvolupament rural i ambiental.
 • Activitat d’acreditació dels centres formatius i examinadors que imparteixen 

cursos i examinacions d’àmbit forestal.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL 
DE CATALUNYA (CTFC)

Ctra. De St. Llorenç de Morunys - Km. 2. 25280 Solsona (Lleida)

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

31/01/2018
30/04/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 29/01/2024

02/02/2021
22/07/2022

Data auditoria inicial:
Data d’emissió de certificat:
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP CTFC, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/22/7120
34/5200/22/7120-2

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

• Activitats de laboratori de biocombustibles i producció planta micorizada.
 • Disseny i realització de les activitats de formació agroforestal, 

desenvolupament rural i ambiental.
 • Activitat d’acreditació dels centres formatius i examinadors que imparteixen 

cursos i examinacions d’àmbit forestal.

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

FOREST BIOENGINEERING SOLUTIONS, S.A.
Ctra. De St. Llorenç de Morunys - Km. 2. 25280 Solsona (Lleida)

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

31/01/2018
30/04/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 29/01/2024

02/02/2021
22/07/2022

Data auditoria inicial:
Data d’emissió de certificat:
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i validesa del certificat principal.
Ambdós documents han de ser considerats de manera conjunta.

està coberta pel certificat principal atorgat a GRUP CTFC, en el qual se certifica el sistema de
gestió segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

34/5200/22/7120
34/5200/22/7120-3

Certificat principal nº:
Annex tècnic nº:

realitzada per:

 Laboratori de tecnologia de la fusta (INCAFUST).

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que l’activitat:

INCAFUST PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LLEIDA
 Parc de Gardeny - Edifici H2 B. 25003 Lleida

 8/C-SC055 Director General
David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

31/01/2018
30/04/2021

Certificació inicial emesa per una altra certificadora:

Data certificació cicle actual:
Data de caducitat: 29/01/2024

02/02/2021
22/07/2022

Data auditoria inicial:
Data d’emissió de certificat:


