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Benquerid@s compañeir@s, 

O ano 2011 foi un ano intenso, no que se aprobaron uns 

Estatutos Colexiais que, a parte de adaptarnos a lexislación 

vixente, determinan a organización e as normas de 

funcionamento do Colexio, garantindo así os dereitos de 

tod@s @s colexiad@s. 

Pero non foi o único proxecto levado a cabo; nas páxinas 

de esta memoría, e atendendo ao noso principio de 

transparencia, tedes a oportunidade de revisar, de maneira 

agrupada e ordeada o que facemos día a día entre tod@s. 

Mais aínda hai moitos proxectos que estamos dispost@s a 

levar a cabo, poñendo todo o noso esforzo e ilusión, e, sen 

esquecer nunca, o compromiso do Colexio coa Podoloxía e 

cos seus colexiados. 

Moitas grazas pola confianza que tedes depositada en nós.  

 

Xunta de Goberno do COPOGA 

 

 

 

 



4  

 

 

Organización colexial 
  

        

Asemblea Xeral 

        

Xunta de Goberno 

        

Persoal 
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Asemblea Xeral 

A Asemblea Xeral é o supremo e soberano órgano colexial, constituído por todas as 

colexiadas/os que acoden ao lugar e hora sinalados nas convocatorias e na que a 

Xunta de Goberno informa e rende contas sobre a súa xestión. 

Os seus acordos obrigan a todas as colexiadas/os, incluso ás ausentes, disidentes e 

as que se absteñan. 

A súa regulamentación contemplase no Capitulo I e II do Titulo IV do Decreto 

115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de 

Podólogos de Galicia. 

 

Reunións e Acordos  

1.- 12 de marzo: Asemblea Xeral Ordinaria 

• Resolucións:  

o Aprobación do acta anterior 

o Aprobación da memoria de actividades do ano 2010 

o Aprobación da liquidación do ano anterior 

o Aprobación dunha achega extraordinaria para o proxecto de 

promoción e divulgación do ano 2011 

 

2.- 12 de marzo: Asemblea Xeral Extraordinaria 

• Resolución:  

o Aprobación do texto dos novos Estatutos. 
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3.- 20 de agosto: Asemblea Xeral Extraordinaria  

• Resolución:  

o Dáselle o voto de confianza a actual Xunta de Goberno, a 

partires de esta data conta como unha primeira lexislatura, 

tal e como indica a Disposición Transitoria dos Estatutos 

Colexiais 

 

4.- 26 de novembro: Asemblea Xeral Ordinaria 

• Resolucións: 

o Aprobación do acta anterior 

o Aprobación do plan de actividades para o ano 2012 

o Aprobación do orzamento para o exercicio anual próximo 

o Aprobación da delegación temporal do Presidente ao 

Vicepresidente. 

 

Xunta de Goberno 

 

A Xunta de Goberno correspóndelle a dirección e administración do Colexio e a 

execución dos acordos adoptados pola Asemblea Xeral. 

É elixida por votación, sendo a duración de cada lexislatura de catro anos, podendo 

ser reelixidos por un máximo de dúas lexislaturas consecutivas. 

A Xunta de Goberno debe reunirse cantas veces sexa necesario tendo como mínimo 

unha vez cada 3 meses, sendo obrigatoria a asistencia de todos os seus membros. 

Os membros que compoñen a actual Xunta de Goberno do Colexio son:  

Presidente:  Ángel Domínguez Pérez 

Vicepresidente:  Alfonso Alonso González 
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Secretaria:  Montserrat Martínez Espiño 

Tesoureiro:  Borja Pérez Serrano 

Vogal:  Ángeles Fernández Trigo 

Vogal:  Lucia Pazos Rivera 

 

Reunións da Xunta de Goberno 

No ano 2011 houbo 36 reunións dos membros da Xunta de Goberno (correspondente 

ao nº total de reunións xuntos ou separados que se fixeron) e das cales podese dicir 

que houbo 12 coa xunta en pleno. 

Retribucións dos membros da Xunta de Goberno do Col exio 

Os cargos, voluntarios e sen remunerar, proveñense mediante elección aos que poden 

acceder todas as colexiadas/os exercentes que estean ao día nas súas obrigas 

corporativas colexiais agás aquelas que estean afectados por unha sanción que 

comporte a suspensión de actividades colexiais en xeral ou a limitación destes 

dereitos e que teñan, como mínimo, un ano de antigüidade na colexiación. 

A pesares de que os cargos non son remunerados as axudas de desprazamento e 

dietas si que se aboan, estando establecidas, despois da redución aprobada pola 

actual Xunta de Goberno: 

Por media xornada: 50,00 € 

Xornada completa: 100,00 € 

Gastos de desprazamento: 0,21 € 

En razón a isto os membros da Xunta de Goberno recibiron en en este concepto:  
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Presidente: Ángel Domínguez Pérez     

Quilometraxe (4.234 km x 0,21€) 

 

           889,08 €  

Indemnizacións 

 

        1.000,00 €  

Varios 

 

                  -   €  

     TOTAL         1.889,08 €  

 

Vicepresidente:  Alfonso Alonso González     

Quilometraxe (4.763 km x 0,21€) 

 

        1.000,23 €  

Indemnizacións 

 

        1.000,00 €  

Varios 

 

           225,65 €  

     TOTAL         2.225,88 €  

 

Secretaria: Montserrat Martínez Espiño     

Quilometraxe (3.238 € x 0,21€) 

 

           679,98 €  

Indemnizacións 

 

           850,00 €  

Varios 

 

           173,06 €  

     TOTAL         1.703,04 €  

 

Tesoureiro: Borja Pérez Serrano     

Quilometraxe (7714 km x 0,21 €) 

 

        1.619,80 €  

Indemnizacións 

 

        2.000,00 €  

Varios 

 

             36,10 €  

     TOTAL         3.655,90 €  
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Vogal: Lucía Pazos Rivera     

Quilometraxe (450 km x 0,21 €) 

 

             94,37 €  

Indemnizacións 

 

           800,00 €  

Varios 

 

             23,20 €  

     TOTAL            917,57 €  

 

Vogal: Ángeles Fernández Trigo     

Quilometraxe (3168 km x 0,21 €) 

 

           665,28 €  

Indemnizacións 

 

           650,00 €  

Varios 

 

           106,60 €  

    

 

    TOTAL         1.421,88 €  

 

Organización en Áreas 

Para unha maior especialización e determinación do traballo o colexio divídese en 

catro áreas. Dentro de estas áreas no ano 2011 incluíuse unha sub-área no área 

colexial cuxa finalidade é a de estudar os convenios de colaboración que poida asinar 

o Colexio con outras entidades: 

ÁREA INSTITUCIONAL 

Encargarase da representación oficial do colexio ante a Administración, institucións, 

tribunais…, así como de redactar e elaborar tanto os regulamentos de orde interna 

coma as normas deontolóxicas. 

Ángel Dóminguez. 

Alfonso Alonso. 
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ÁREA DE FORMACIÓN 

Encargarase de organizar actividades comúns de proveito para as/os colexiadas/os 

(cursos, xornadas, congresos…) e de informar das levadas a cabo por outras 

entidades e que sexan de interese para todos nós. 

Ángeles Fernández. 

Borja Pérez. 

 

ÁREA COLEXIAL 

Asesoría xurídica 

Ofrécenos consello legal. 

Fernando Pérez (avogado do colexio). 

Ángel Domínguez. 

 

Convenios 

Encargarase de estudar e negociar os convenios asinados polo Colexio. 

Ángeles Fernández 

Ángel Domínguez 

 

Intrusismo 

Encargarase de vixiar e, se é preciso, levar ata o tribunal as denuncias sobre as 

actividades profesionais, no noso ámbito, que realizan persoas que non están 

autorizadas legalmente para iso 

Borja Pérez 



11  

 

 

Servizos colexiais 

Demais servizos comúns de carácter profesional, asistencial, reservas de hoteis, 

autobuses… que sexan de interese. 

Ángeles Fernández 

Lucía Pazos 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN 

Realiza as actividades coa intención de prestixiar, promover e difundir a figura da/o 

podóloga/o. 

Lucia Pazos 

Montserrat Martínez 

Alfonso Alonso 
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Nº de colexiadas/os a 31/12/2011: 312

 

 

 

 

10%

Distribución por provincias

A Coruña

Evolución da 

colexiación por anos 

Anos Nº de altas 

2009 18 

2010 32 

2011 25 
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Procedementos informativos e 

sancionadores 

 

Expediente 3/2010  Estado: Resolto 

Intrusa afincada en A Estrada anunciase como “callista” e ofrece os seus servizos para 

tratar as doenzas dos pés, durezas, unllas encarnadas, calos papilomas... (para ver a 

tramitación anterior dirixirse a memoria de actividades do ano 2010) 

Arquivado por prescripción. 

 

Expediente 1/2011  Estado: Resolto* 

Ponse en coñecemento do Colexio o posible exercicio da podoloxía nunha clínica de 

Vilalba, por parte dunha persoa que non dispón da titulación universitaria 

correspondente. 

o Investigase o centro e descubrimos que a persoa que atende neste 

centro é un podólogo colexiado. 

* No ano 2012 recibimos máis datos sobre este centro. 

 

Expediente 2/2011  Estado: Resolto 

Persoa que se anuncia como “callista-podólogo” distribúe publicidade no hospital de 

Vigo. Atende soamente en domicilio e os únicos datos que aparecen na publicidade 

son o seu nome e nº de móbil. 

o O Asesor Xurídico do Colexio ponse en contacto con esta persoa para 

informalo das irregularidades que está cometendo. 



14  

 

o Pasado un tempo indagase é esta persoa segue exercendo, máis por 

falta de máis datos vémonos na obriga de fechar o caso até ter máis 

información. 

 

Expediente 3/2011  Estado: Resolto 

Centro de Portonovo dispón dun posible intruso profesional para a realización de 

tratamentos podolóxicos.  

• Poñémonos en contacto co centro a fin de indicar as irregularidades nas que 

está incorrendo. 

• O centro deixa de ofrecer os servizos de esta persoa. 

 

Expediente 4/2011  Estado: En trámite 

Denunciase ante o Colexio que en diversos centros de Ergonomía licenciados en INEF 

realizan soletas a medida. 

• Ponse en coñecemento das Xefaturas de Planificación, Ordenación e 

Inspección de Centros de A Coruña e de Pontevedra este feito. 

• Estamos a espera da notificación das accións levadas a cabo pola Consellería 

 

Expediente 5/2011  Estado: Resolto 

Centro de estética busca podólogo 

• Ponse en coñecemento tanto da empresa anunciante como da empresa de 

estética cal é a titulación que debe de ter un podólogo e as incompatibilidades 

para exercer nun centro non sanitario. 

• A empresa anunciante retira o anuncio e o centro de estética modifica o seu 

reclamo. 
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Expediente 6/2011  Estado: En trámite 

Informase ao Colexio da apertura dun centro de pedicura, manicura artística e 

enfermaría en A Estrada, dentro dos tratamentos que oferta inclúe tamén tratamentos 

propios da podoloxía. 

• Poñémonos en contacto co Colexio de Enfermaría de Pontevedra para 

informarnos se a persoa que realiza os tratamentos está colexiada. O Colexio 

de Enfermaría non ten a ningunha colexiada con estes datos, polo que 

enviámoslle os datos do centro para que, pola súa parte, realice as accións 

oportunas. 

• Ponse en coñecemento da Xefatura de Planificación, Ordenación e Inspección 

de Centros de Pontevedra o caso. 

• Estamos a espera de que nos informen das accións levadas a cabo. 

 

Expediente 7/2011  Estado: En trámite 

Academia de Perruquería e estética, trata diferentes patoloxías por parte de 

aprendices. 

• Ponse en coñecemento da Xefatura de Planificación, Ordenación e Inspección 

de Centros de A Coruña o feito. 

• Estamos a espera de que se nos informe das accións levadas a cabo. 

 

Expediente 8/2011  Estado: Resolto 

Realización de un curso de plataformas da marcha dirixido a ortoprotésicos 

• Ante as dúbidas que xurdiron neste caso solicitamos un informe xurídico ao 

Consejo de Colegios Oficiales de Podólogos sobre este tema e indícannos que 

a realización de este curso non supón ningunha irregularidade. 

 

Expediente 9/2011  Estado: En trámite 
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Ortopedia en Pontevedra oferta un emprego de podólogo sen ter habilitado o centro 

como tal e realizando, presuntamente, o exercicio da podoloxía por intrusos 

profesionais. 

• Poñémonos en contacto co centro para informarlle das irregularidades que está 

a cometer. 

• Informase ás colexiadas/os da irregularidade que comete o centro. 

Ao non cubrir o posto ofertado o centro anuncia o posto por outros medios de difusión. 

• Ponse en coñecemento da Xefatura de Planificación, Ordenación e Inspección 

de Centros de Pontevedra este feito. 

• Estamos a espera de recibir a información das actuacións levadas a cabo. 

 

Expediente 10/2011  Estado: Resolto 

Publicación web dun artigo no que se lle atribúen funcións podolóxicas as esteticistas 

• O artigo foi corrixido con anterioridade a posta en coñecemento ao Colexio do 

feito. 

• Poñémonos en contacto co medio que publicou o anuncio para corroborar os 

erros nos que caera anteriormente. 

 

Expediente 11/2011  Estado: Resolto 

Denuncia, ante o Colexio, a unha podóloga por actuación “pouco profesional” e venda 

de cremas e demais produtos. 

• Informáselle a colexiada das irregularidades que está cometendo. 

• A colexiada informa que as irregularidades foron corrixidas. 

 

Expediente 12/2011  Estado: En trámite 
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Informase ao Colexio dun centro en Vigo de “saúde natural” que realiza tratamentos 

propios da podoloxía por persoal non cualificado. 

• Ponse en coñecemento da Xefatura de Planificación, Ordenación e Inspección 

de Centros de Pontevedra este feito 

• Estamos a agarda de que se nos notifique as actuacións realizadas. 

 

Expediente 13/2011  Estado: En trámite 

Publicidade en Radio-Ourense na que se oferta soletas a medida por tendas de 

deportes. 

• Remítese a publicidade ao Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos, por ser a empresa distribuidora de ámbito estatal, para a súa 

valoración. Non recibimos resposta. 

• Informamos á empresa anunciante das irregularidades que se están a cometer. 

• Recibimos resposta da empresa anunciante, que nos indica que as soletas que 

fabrica son de confort. 

• Remitimos de novo ao Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos a 

documentación a fin de adoptar unha postura común en todo o territorio. 

• O Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos resposta a nosa 

solicitude que estase a agardar a resposta da Consellería de Sanidade de 

Catalunya sobre un caso similar. 

 

Expediente 14/2011  Estado: En trámite 

Paciente denuncia ante o Colexio que o “Podólogo” que a atende nunha clínica de 

Santiago de Compostela, e que lle foi facilitado pola súa aseguradora médica, non 

está colexiado. 

• Comprobase que esta persoa non está colexiada en ningún outro Colexio 

Profesional 

• Ponse en coñecemento da Xefatura de Planificación, Ordenación e Inspección 

de Centros de A Coruña este feito 
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• Estamos a agarda de que se nos notifique as actuacións realizadas. 

• Estase a estudar a posibilidade de denunciar ante a Fiscalía este caso. 

 

Queixas e reclamacións presentados 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. 

No ano 2011 este Colexio non recibiu ningunha queixa e reclamación de estas 

características. 

 

Cambios no Código Deontolóxico 

Non procede 

 

Incompatibilidades da Xunta de Goberno 

Non procede. 
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Actividade de visado 

Non procede. 

 

Actividades de servizos 

o Seguro de responsabilidade civil  

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

asegurados nunha póliza que cobre os prexuízos que pola súa labor profesional 

poidan ocasionar, e que, inclúe tanto a práctica da cirurxía podolóxica como a 

inhabilitación profesional ditada por sentencia xudicial firme, cunha indemnización de 

1.200 €/mes 

 

 COBERTURA 

RC Profesional  600.000 € 

RC Explotación  600.000 € 

Límite anual de sinistros  3.000.000 € 

Inhabilitación profesional  1.200 € (18 meses) 

Defensa xurídica e fianzas  Si 

Delimitación temporal  Retroactividade total 

Cobertura en xubilación  Sí 

 

o Asesoría Xurídica  

Durante o ano 2011 prestóuselle as colexiadas/os telefónico ou presencial. Dito 

asesoramento tivo como obxecto dar resposta ás cuestións formuladas polas 

colexiadas/os nas cuestións suscitadas na súa actividade como podologas/os, xa sexa 

por conta propia ou allea. 
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o Secretaría  

A secretaría encargase de realizar os tramites administrativos do Colexio, ofrecendo 

unha atención personalizada ao colexiado. 

Dende a secretaría tamén se informa de maneira concisa sobre calquera dúbida que 

se poida ter sobre a colexiación, así coma aos servizos aos que os colexiados poden 

inscribirse 

 

o Publicacións  

A colexiación inclúe a inscrición gratuíta a varías revistas. Durante o ano 2011 todas 

as colexiadas/os recibiron no enderezo que aportaron ao Colexio as revistas El peu e 

a Revista Española de Podología. 

Despois da recepción da enquisa de valoración enviada no ano 2011 na que só un 

31% dos colexiados valoraban positivamente El Peu, deciduse en Asemblea, que a 

partires do ano 2012 esta subscrición sustituíriase por a Revista Internacional de 

Ciencias Podoloxicas.  

 

o Convenios  

Durante o anos 2011 asinouse un convenio coa Universidade Europea de Madrid e 

outro con ACV Covián Varela & Asociados (seguro automóbil), que se suman aos que 

tiña asinados o Colexio con anterioridade 

 

o Cursos de formación  

Durante o ano 2011 organizáronse os seguintes cursos: 

- 12 de marzo: Xornada de Actualización en Pé Diabético 
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- 20/21 de maio: Actualización en Podoloxía Biomecánica Infantil 

 
- 10/11 de xuño: Técnicas cirurxicas básicas en cirurxía do Pé (cancelado) 

 
- 05 de novembro: Farmacoloxía en Podoloxía 

 
- 26 de novembro: Aportacións da Medicina Bioreguladora en Podoloxía 

 

o Páxina Web e outros medios de difusión  

Na páxina web detállanse e promóvense as actividades máis importantes que organiza 

ou promove o Colexio, actualizándose coa chegada de información ao Colexio. 

 

Continúanse utilizando cada vez máis os mensaxes a móbiles como medio rápido e 

eficaz de enviar notificacións breves de índole organizativa ás colexiadas/os. 

 

o Campaña de Concienciación da Podoloxía  

No ano 2011 publicaronse anuncios os días 9 e 22 de abril, 15 de maio, 5 e 26 de 

xuño, 17 de xullo 21 e 28 de agosto, 27 de novembro e os días 8 e 23 de decembro no 

Xornal La Voz de Galicia:  
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Así como unha caixa lateral na edición web de La Voz de Galicia nos meses de xuño e 

agosto 

Amade, os días 22 de agosto e o 9 de novembro publicaronse, sin custe para o 

Colexio un anuncio a media páxina e a seguinte publireportaxe:  
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