
 

 

10-11-2016 Expourense celebrou o Día Mundial da Calidade entregando os VI Premios 
“Líderes en Calidade” 

o >> Aspronaga, Obras Civiles del Atlántico, Centro Médico El Carmen, Canosa, Xerencia de
Xestión Integrada da Coruña e a Cámara Municipal de Ponte de Lima foron os premiados deste
ano 

 
 
Ourense, 10/11/2016.- “A calidade transforma”. Este é o lema do Día Mundial da Calidade 2016 que se celebra
hoxe xoves 10 de novembro e que, como é habitual nos últimos anos, Expourense conmemorou organizando 
unha Xornada de Exaltación que incluíu a entrega dos Premios “Líderes en Calidade” a empresas e institucións
galegas recoñecidas por ser un modelo a seguir nos seus respectivos sectores e das que destaca o seu
compromiso coa Calidade e co Medio Ambiente. Trátase do único acto celebrado en Galicia vencellado con este
Día Mundial. 
 
Esta iniciativa contou co apoio do IGAPE e tivo como obxectivo sensibilizar tanto a empresas privadas como a
entidades públicas da necesidade de incorporar aos seus modelos de xestión as directrices da calidade e do
medio ambiente, co fin de prestar servizos eficientes e acadar a satisfacción do cliente. Deste xeito, poténciase
a existencia de empresas e administracións competitivas nun escenario globalizado.  
 
A mesa de apertura desta xornada correu a cargo da delegada territorial en fu8ncións, Silvia Dorado, do director
de AENOR en Galicia, Martín Pita, e do director xerente de Expourense, Alejandro Rubín. Durante a súa
intervención, Silvia Dorado indicou que “Xa o di o lema deste ano é “A calidade transforma” e, por suposto, este
cambio sempre é a mellor, tanto para a empresas como para o cliente ou consumidor final. A calidade ten que
ser un concepto omnipresente en todo o proceso produtivo xa que achega valor engadido á xestión do negocio 
e serve para diferenciarnos da competencia.”. 
 
VI Premios Líderes en Calidade  
 
Por sexto ano consecutivo, un xurado integrado polo Comité Executivo de Expourense, a entidade de
certificación AENOR e a consultora Serviguide, elixiu ás empresas e institucións merecedoras dos premios
“Líderes en Calidade” a empresas e entidades galegas. Éstas pertencen aos sectores que máis preocupan ao
cidadán como son a Alimentación, a Sanidade, a Educación ou o Medioambiente-Sustentabilidade; pero tamén 



ao empresario como é o caso da internacionalización, nun momento no que contar con estas certificacións
convértese nun requisito case imprescindible á hora de exportar o produto.  
 
Os premios foron entregados por membros do Comité executivo de Expourense e o acto contou coa intervenicón 
do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, quen destacou que A esixencia é a base dun traballo de calidade. Apuntar
alto é unha invitación a superarnos día a día. Canto máis se prestamos un servizo para a sociedade: este deberá 
realizarse en base a estándares elevados, pois as demandas dos nosos veciños son variadas, cambiantes e
complexas. Apuntar alto, dicía, non é cousa de soberbia. É ter altura de miras e xenerosidade. E a xenerosidade
no esforzo convértenos en líderes”. 
 
A xornada comprendeu unha presentación de cada empresa ou institución distinguida sobre a súa experiencia
ao incorporar a calidade e o Medio Ambiente ao seu modelo de xestión. Con esta acción, o Padroado de
Expourense pretende contribuir a poñer en valor o esforzo das organizacións que se dotan de sistemas que lles
permiten competir mundialmente,  independentemente da súa dimensión, e que poden servir de modelo a
outras empresas.  
 
As entidades elixidas como “Líderes en Calidade” polo xurado no 2016 son: 
 
Como novidade nesta edición entregouse un Premio Especial á Cámara Municipal de Ponte de Lima 
(Portugal), entidade coa que Expourense mantén estreitas relacións de cooperación transfronteiriza.
Recoñécese á innovación e o éxito da campaña turística “Em época baixa, Ponte de Lima en alta”, que consiste
na organización durante os meses de outono e inverno de numerosos eventos que contribuén ó 
desenvolvemento económico das potencialidades locais e das empresas vencelladas a elas (gastronomía,
agricultura, medioambiente, comercio, etc.) ao tempo que dinamizan o turismo de proximidade. O premio foi
recollido polo vereador de Turismo de Ponte de Lima, Paulo Barreiro Sousa. 
 
• Sector Alimentación: Frigoríficos de Camariñas (Camariñas – A Coruña) 
A presentación desta empresa correu a cargo do seu xerente,  José Luis Canosa. Situada en Camariñas (A 
Coruña), inicia a súa actividade no ano 1989, dispoñendo na actualidade de 2 factorías coa máis moderna
tecnoloxía e unha produción que supera os 6.000 palets ao ano de polbo. Este produto é extraído nos principais
caladoiros do mundo, principalmente no océano Atlántico e o mar Mediterráneo. Unha das características da 
firma é que ademais fabrica os envases, como os pratos de plástico que van ao microondas no caso do polbo
que xa vén cortado. Con este sistema conséguese moita máis rendibilidade, ademais de máis control da
produción. 
Está certificada en ISO 9001 e ISO 14001. 
 
• Sector Sanitario: Centro Médico El Carmen (Ourense). 
Interviu o seu director executivo, José Carlos Rodríguez Mouriz. Situado en Ourense, leva coidando da saúde
dos ourensáns desde 1949. Desde entón é a institución hospitalaria máis antiga da cidade de Ourense. A súa
filosofía foi sempre a de ser pioneiros na instalación de tecnoloxías punta en Ourense e Galicia. A súa visión
social marca a súa estratexia, apostando por aquela tecnoloxía que aínda non está presente na cidade para así
dar a mellor atención a un maior número de persoas. Céntrase na saúde pensada para as persoas: ofrece aos
pacientes todas as especialidades, tanto en Consultas Externas como Hospitalización, Servizo de Urxencias,
Unidade de Coidados Intensivos, etc. Esta dimensión máis ampla da atención sanitaria compleméntase coa
adquisición de tecnoloxía médica, diagnóstica e terapéutica, ademais da incorporación dos máis prestixiosos
profesionais para formar un equipo ao servizo das persoas. Está certificada na ISO 9001 e en EFQM 400+ (único 
centro en Galicia que ten esta certificación). Ten un sistema de satisfacción de usuarios e clientes moi potente,
cos resultados publicados na súa web, que inclúe os indices de satisfacción de 44 parámetros sobre as diferentes 
áreas de atención sanitaria. 
 
• Internacionalización: Grupo Oca – Obras Civiles del Atlántico (A Coruña). 
Participou o director de Operacións desta empresa, Juan Matas. Situada na Coruña, OBRAS CIVÍS DO
ATLÁNTICO, S.L. é unha empresa que comezou a súa andaina no ano 2003 realizando traballos relacionados
coa obra civil de instalacións industriais de transporte e distribución de enerxía. Desde o inicio das súas



operacións como GRUPO, a empresa foi evolucionando e diversificando os seus campos de actividade, tendo a 
día de hoxe unha forte especialización na construción chave en man de proxectos de infraestrutura industrial,
especialmente os asociados á xeración de enerxía. As liñas de negocio de Grupo OCA estrutúranse da seguinte
forma: Plantas de xeración de enerxía, Instalacións industriais, Transformación, transporte e distribución de
enerxía, e Demolicións e edificación. A súa presenza internacional céntrase en Francia, Alxeria, Venezuela,
Guatemala e Perú, co desenvolvemento de importantes proxectos. Está certificada en ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 27001, EMAS, entre outras certificacións. Ten Memoria de Sustentabilidade certificada por
audito 
 
• Sector Educación: Aspronaga (A Coruña). 
Interviu o seu director de Calidade, Juan Fontela. Situado na Coruña, a Asociación Para as Persoas con
Discapacidade Intelectual de Galicia ASPRONAGA é unha asociación que agrupa a pais e familiares de persoas
con discapacidade intelectual, desde 1962. O seu fin é contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas con
discapacidade intelectual mediente a prestación de apoios e a reivindicación dos seus dereitos. O seu fin último
é lograr unha maior e mellor calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e está inspirado nos
principios de normalización, autonomía e integración social. En canto ao seu proxecto educativo, entende a
Educación como un proceso que promove a formación, o crecemento persoal e social pero, sobre todo, que
prepara ás persoas para desenvolverse na súa realidade social e cultural. O seu obxectivo educativo é 
proporcionar un servizo de calidade aos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas á
discapacidade intelectual e ás súas familias, desenvolvido con transparencia e sen ánimo de lucro, promover o
apoio mutuo e a participación das familias e contribuír ao avance da inclusión educativa. Está certificado en ISO
9001. 
 
• Medioambiente: Xerencia de Xestión Integrada da Coruña (A Coruña). 
A presentación correu a cargo da Xefa de Sección da Unidade de Medio Ambiente e Calidade, Laura Larriba, e 
o premio foi recollido polo Director de Recursos Económicos, Emilio Camino.Situado na Coruña. A Xerencia de
Gestion Integrada do Sergas da Coruña integra a atención sanitaria de 36 concellos da provincia da Coruña,
para atender a uns 550.000 habitantes. Dispón de 5 hospitais, con 1.420 camas e 33 quirófanos, 56 centros de
saúde, 13 puntos de atención continuada e 13 consultorios. En canto ao persoal, conta cunha platilla total de
7.500 profesionais. Xestiona cada ano máis de 5 millóns de consultas externas, 50.000 intervencións cirúrxicas,
550.000 urxencias atendidas e 45.000 ingresos hospitalarios. Conta cun sistema de comunicación e satisfacción
de usuarios realmente eficiente, que lle permite coñecer a opinión e estado de satisfacción dos usuarios en todo 
momento sobre os servizos prestados. 
 
Con esta actividade xa habitual no calendario de eventos de Expourense, a Fundación contribúe a cumprir os
seus obxectivos anuais que pasan por fomentar entre as empresas en particular e o resto da sociedade en 
xeral: a Internacionalización, a Calidade, a Innovación, Emprendemento e  a Formación. 
 

Imágenes asociadas 
 

 

 

 

 

http://www.expourense.org/not.php?id=296#.WCWyQy3hBmM 

 


