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Actividade da entidade 

 

O Colexio Oficial de Podólogos de Galicia é unha Entidade de Dereito Público con 

personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus 

fins creada pola lei 2/1996, do 27 de decembro, por decisión unánime na Asemblea 

Xeral da Asociación Galega de Podoloxía, tendo como ámbito de actuación o 

territorio de Galicia. 

Son principios esenciais da súa estrutura e funcionamento a igualdade dos seus 

membros, a elección democrática dos seus órganos de goberno, a adopción de 

acordos por maioría e a súa libre actividade dentro do respecto as leis, tal e como 

establecen os estatutos vixentes que foron aprobados polo Decreto 115/2011, do 

3 de xuño. 

O colexio réxese polos seus estatutos; pola lei 2/1978, de 13 de febreiro, sobre 

colexios profesionais; pola lei 11/2001, de 18 de setembro, de colexios profesionais 

da Comunidade Autónoma de Galicia; e polo resto de normas legais que lle sexan 

de aplicación. 
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Estrutura colexial 

  

A Asemblea Xeral 

 

A Asemblea Xeral é o órgano soberano do Colexio e, como tal, obriga cos seus 

acordos a todos os colexiados, incluso os ausentes, os disidentes e os que se 

absteñan.  

Nas asembleas xerais poden participar todos os colexiados que estean en 

plenitude dos seus dereitos e ao día das súas obrigas corporativas. 

Durante o ano 2015 realizáronse 4 Asembleas Xerais 
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Xunta de Goberno 

 

Correspóndenlle á Xunta de Goberno a dirección e administración do Colexio e a 

execución dos acordos adoptados pola Asemblea Xeral. Está composta por 

unha/un Presidenta/e, unha/un Vicepresidenta/e, unha/un Secretaria/o, unha/un 

Tesoureira/o, e dúas/dous Vogais. 

Dentro da Xunta de Goberno haberá, polo menos, unha/un colexiada/os de tres 

das catro actuais provincias da Comunidade Autónoma. 

Aos cargos, voluntarios e sen remunerar, poden acceder todas/os as/os 

colexiadas/os que cumpran os requisitos fixados nos Estatutos. 

No ano 2015 houbo eleccións, sendo a Xunta de Goberno do Colexio até o día 26 

de maio a seguinte: 

Presidente: Alfonso Alonso González 

Vicepresidente: Ángel Domínguez Pérez 

Secretaria: Montserrat Martínez Espiño 

Tesoureiro: Borja Pérez Serrano 

Vogal: Ángeles Fernández Trigo 

Vogal: Lucía Pazos Rivera 
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A partires de esa data a composición da Xunta de Goberno do Colexio foi a 

seguinte: 

Presidente: Borja Pérez Serrano 

Vicepresidente: Montserrat Martínez Espiño 

Secretaria: Ángeles Fernández Trigo 

Tesoureiro: Alfonso Alonso González 

Vogal: Lucía Pazos Rivera 

Vogal: Juan F. Dios Tomé 

 

Durante o ano 2015 realizáronse 11 reunións da Xunta de Goberno. 

 

1.- Incompatibilidades da Xunta de Goberno 

Faise constar que, dacordo coa normativa aplicable sobre Colexios Profesionais e 

os vixentes Estatutos do COPOGA, ningún dos membros da Xunta de Goberno se 

atopa incurso en causa de incompatibilidade para o desempeño do seu cargo. 

 

Composición do Colexio 

A día 31 de decembro de 2015 había 402 podólogos colexiados, que estaban 

distribuídos da seguinte maneira: 
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Representación institucional 

 

Durante o ano 2015, o COPOGA, a través da súa Xunta de Goberno, e velando 

polo cumprimento das súas funcións en canto a defensa da profesión e a 

ostentación da representación do Colexio, manifestou a súa opinión ante: 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

- Unión Profesional de Galicia 

- Entre outros 

 

Actividades e servizos 

 

Secretaría 

 

A secretaría do Colexio encargase da xestión de actividades como as seguintes: 

- Xestión e trámites de Expedientes 

- Movementos de Colexiados 

- Rexistro de Entradas e Saídas 

- Trámites de documentación 
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- Outras actividades... 

 

 Asesoría Xurídica 

 

Mediante este servizo cóbrese todo o ámbito xurídico referente ao campo da 

Podoloxía, e actualiza as bases legais segundo se van producindo cambios 

lexislativos. As súas responsables informan puntualmente o colexio e, en xeral, o 

colectivo de colexiadas/os que o requiran, de todos os cambios que, cada vez con 

máis frecuencia, están a producirse neste sector. 

As responsables da asesoría revisa, todos e cantos convenios, acordos, contratos 

e documentos deban ser ratificados pola Xunta de Goberno do colexio elaborando 

un informe non vinculante sobre a súa viabilidade. 

Así mesmo, desde a Asesoría Xurídica preténdese resolver todos aqueles casos 

que, expostos na debida forma polos afectados, deriven en intrusismo profesional 

e que poidan ser obxecto de cobertura legal, e que xeren tanto responsabilidade 

penal como civil, e solicitarán incluso o amparo xudicial se fose necesario. 

Atenderanse, desde este servizo, os problemas que poidan xurdir tanto entre os 

propios profesionais como entre profesionais e pacientes, e buscarase, de forma 

arbitraria, a mellor solución ao conflito. 
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Dende o mes de abril de 2014 a asesoría xurídica do Colexio corre a cargo do 

despacho profesional COUTOZÁRATE ABOGADOS. 

 

1.- Casos de intrusismo e reclamacións 

Toda persoa que teña en coñecemento feitos que puideran constituír delito de 

intrusismo profesional ou competencia desleal, que afecte aos podólogos e ao 

exercicio da súa profesión dentro do ámbito territorial de Galicia, pode comunicalo 

ao Colexio, xa que a este lle corresponde a función de impedilo e perseguilo. 

 

Asemade o encubrimento de intrusismo profesional por parte de colexiados/as está 

cualificado como falta grave polo artigo 54.2 dos Estatutos Colexiais. Falta que o 

Colexio ten a capacidade de sancionar segundo o establecido no Decreto 

115/2011, do 3 de xuño. 

 

Para poñer en coñecemento do Colexio un acto de esta índole débese remitir un 

escrito ao Colexio que conste dos seguintes datos: 

- Datos de identificación do denunciante e sinatura 

- Feitos constitutivos de infracción 

- Identificación dos presuntamente responsables 

- Data e lugar do acaecido 

- Demais datos relevantes 
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Para isto poderase cumprimentar o formulario da páxina web colexial ou solicitar 

un modelo na secretaria do Colexio. 

 

Non se tramitarán denuncias anónimas, telefónicas que manifestamente carezan 

de fundamento ou aquelas ás que a súa vixilancia non corresponda a este Colexio 

Profesional. 

 

Os datos dos denunciantes son tratados inicialmente con carácter interno polo 

Colexio, que realizará as comprobacións que sexan necesarias. De considerarse 

que a tramitación deba seguirse até os Tribunais de Xustiza o denunciante pode 

ser chamado para a ratificación e continuación do expediente a comparecer na 

sede do Órgano Xudicial. 

 

Durante este ano puxéronse en coñecemento do Colexio 25 casos diferentes de 

este tipo. Recordamos que para unha maior eficacia todas as denuncias relativas 

a un caso anéxanse ao mesmo expediente. 
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2.-Queixas e reclamacións presentadas por consumidores e 

usuarios. 

Unha das modificacións aportadas pola Lei 25/2009, do 22 de decembro á Lei 

2/1974, do 13 de febreiro sobre Colexios Profesionais é a indicación de que os 

Colexios Profesionais disporán dun servizo de atención aos consumidores ou 

usuarios que tramitará e resolverá cantas queixas e reclamacións referidas a 

actividade colexial ou profesional dos colexiados presentada por calquera 

consumidor ou usuario que contrate os seus servizos profesionais, así como por 

asociacións e organizacións de consumidores e usuarios. 

A través de este servizo o Colexio debe resolver calquera queixa ou reclamación, 

segundo proceda. 

32%

20%12%

20%

16%
Actividad irregular por parte de
podólogos

Ortopedias

Estudios de la marcha realizados
por personal no sanitario

Actividades realizadas por personal
no sanitario

Otros
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No ano 2015 este Colexio non recibiou ningunha reclamación de estas 

características, pero si se fechou 1 recibida no 2014. 

 

4.- Cambios no Código Deontolóxico 

Non houbo cambios no Código Deontolóxico 

 

4.- Procedementos sancionadores 

Expediente nº 1/2014 

Expediente e materia: Investigación queixa formulada por paciente. 

Estado: Finalizado 

 

Seguro de Responsabilidade Civil 

 

Todas as colexiadas/os exercentes do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, 

están subscritos por unha nunha póliza de Responsabilidade Civil que cobre os 

danos que se poidan ocasionar dentro do exercicio da profesión. 
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Dende o día 1 de outubro do ano 2012 a compañía coa que está contratado este 

seguro é A.M.A. (Agrupación Mutual Aseguradora) coas seguintes garantías e 

capitais asegurados: 

 *Responsabilidade civil profesional 

  Límite por sinistro e ano de seguro:    600.000,00 € 

 *Responsabilidade civil da explotación 

  Límite por sinistro e ano de seguro:   600.000,00 € 

  Danos por auga: Límite por sinistro e ano:      30.000,00 € 

  Danos ao local arrendado: Límite por sinistro e ano   60.000,00 € 

 *Defensa e fianzas       Incluídas 

 *Inhabilitación temporal profesional    1.200,00 

  €/mes (máximo 18 m) 

 

Seguro de Vida 

 

O pasado día 26 de xullo de 2013 o COPOGA subscribiu a un seguro de vida a 

todas as súas colexiadas/os coa finalidade de colaborar coas súas familias no caso 

de que, desgraciadamente, sucedan as circunstancias requiridas.  

Despois dunha longa negociación con diferentes compañías este seguro foi 

contratado con Previsión Sanitaria Nacional e ten unha garantía de 6.000 € por 

colexiada/o menor de 94 anos. 
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Cursos e eventos 

 

O Colexio ten, entre outros, o fin de organizar actividades de carácter formativo, 

mellorando así a calidade das prestacións profesionais dos colexiados. 

 

1.- TALLER TEÓRICO PRÁCTICO: INXECCIÓNS DE COLÁXENO 

MD EN PATOLOXÍA DOLOROSA: UN AVANCE NA TERAPIA DA 

DOR. 

 

2.- CURSO COMPLETO DE ACTUALIZACIÓN EN PODOLOXÍA 

CLÍNICA, CIRÚRXICA E BIOMECÁNICA 

MÓDULO I: BIOMECÁNICA Y ORTOPODOLOXÍA 

MÓDULO II: CIRURXÍA PODOLÓXICA 

MÓDULO III: ACTUALIZACIÓN EN PODOLOXÍA CLÍNICA 

 

3.- CURSO DE ACTUALIZACIÓN NO TRATAENTO DAS MICOSES 

DO PÉ 
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4.- CURSO DE DESEÑO DE ORTESES PLANTARES 

PERSONALIZADAS. SISTEMA CAD-CAM ON-LINE 

TECNOINSOLE 

 

5.- SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PÉ DIABÉTICO 

 

6.- SEMINARIO DE ORTONIXIA E CRYOPEN 

 

7.- CONGRESO GALEGO DE ESTUDANTES DE PODOLOXÍA 

Data: 15,16 e 17 de abril de 2015 

Lugar: Campus de Esteiro (UDC) 

O COPOGA impartiu a ponencia “Temas de interés para o exercicio 

da podoloxía”. 

Tamén se colaborou economicamente co mesmo. 

 

8.- DÍA DA PODOLOXÍA 

Data: 24 de outubro de 2015 

Lugar: Santiago de Compostela 
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  Promoción e divulgación 

 

1.- Gabinete de prensa 
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Páxina web 

 

Dende a páxina web colexial detállanse as actividades máis importantes que 

organiza ou promove o Colexio. 

O nº de visitas que recibe mensualmente a páxina web son as seguintes: 

 

(Aclaración: as visitas totais indican o total de persoas que visitaron a páxina; os visitantes únicos indica, 

cales desas persoas, teñen un IP diferente) 
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Redes sociais 

 

O Colexio ten conta en facebook con 426 amigos e en Twitter con 348 seguidores 

 


