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Oxiter Girona S.L, empresa certificada en les normes ISO 9001: 2015 i EN 
1090-1 EXC4 i dedicada al tall de planxes d´acer i altres productes metàl·lics 
i no metàl·lics, per oxitall, plasma, làser i doll d´aigua, mecanització de 
plaques i fabricació de brides estableix com a base per la seva activitat la 
innovació, el progrés i la competitivitat. 
 
   El domini dels nostres processos i la qualitat dels nostres productes són la 
garantia de la satisfacció dels nostres clients. 
 
   És per aquesta raó que ens apuntem a una gestió de la qualitat total 
d’acord amb les exigències normatives i dels nostres clients. 
 
   En el marc d’una trajectòria de progrés permanent, els nostres principals 
objectius són:  
 

- Assolir els objectius de qualitat establerts. 
- Un respecte total de les exigències dels nostres clients. 
- Complir rigorosament els requisits legals i els compromisos 

adquirits amb els clients i requisits i expectatives de totes les 
parts interessades. 

- Una fiabilitat total del nostre servei. 
- Un procés de motivació continu del nostre personal per una 

gestió de polivalència i autonomia. 
    
   És per això que la nostra organització s’articula al voltant de processos 
definits, pilotats i seguits per els diferents membres del nostre equip. El 
nostre compromís és respectar i desenvolupar aquesta dinàmica de progrés 
permanent, única font dels nostres futurs èxits. 
 
   Per tal d’aconseguir aquests objectius estem dotats d’una organització 
flexible que permet adaptar-se ràpidament a noves situacions.  
 
   La Direcció d´Oxiter Girona S.L es compromet personalment a fer aplicar 
rigorosament les línies directrius que defineixi juntament amb la direcció de 
Qualitat. També es compromet a donar els mitjans per afavorir un treball en 
equip, una bona comunicació i una motivació a tot el personal en la recerca 
de la millora continua. 


