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ORGANIGRAMA 

  

ASEMBLEA XERAL 

Colexiadas e Colexiados 

XUNTA DE GOBERNO 

 

 Presidente Alfonso Alonso González 

Vicepresidente Ángel Domínguez Pérez 

 Secretaría Montserrat Martínez Espiño 

 Tesoureiro Borja Pérez Serrano 

 Vogal Ángeles Fernández Trigo 

 Vogal Lucía Pazos Rivera 
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A Asemblea Xeral é o órgano supremo do Colexio e os seus acordos ou resolucións 

obrigan a todas/os as/os colexiadas/os, incluídas/os as/os que voten en contra dos 

mesmos, se absteñan ou estean ausentes. 

Nas Asembleas Xerais poden asistir todas/os as/os colexiadas/os que estean en 

plenitude dos seus dereitos e está regulada polo Decreto 115/2011, do 3 de xuño, polo 

que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia (do artigo 26 ao 

34) 

Durante o ano 2013 celebráronse dúas Asembleas Xerais Ordinarias. As copias das 

actas de ditas Asembleas poden descargarse dende a parte privada da web do colexio 

(www.copoga.com) 

 

1ª ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 

23 de marzo de 2013 

Orde do dia:  

 Lectura e aprobación, se procede, do acta anterior. 

 Liquidación do orzamento do ano 2012. 

 Aprobación da memoria anual do ano 2012. 

 Situación actual do Colexio ante a emisión dos novos talonarios 

de receitas. 

 Rogos e preguntas 

 

 

2ª ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 

21 de Decembro do 2013 

Orde do día: 

 Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

ASEMBLEA XERAL 
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 Lectura do plan de actividades para o 2014 

 Orzamento para o ano próximo e a súa aprobación 

 Resolución do expediente disciplinario 1/2012 

 Proposta de modificación do criterio de indemnizacións á Xunta 

de Goberno para a adaptación á legalidade vixente. 

 Rogos e preguntas 

 

 

 

 

A Xunta de Goberno é o órgano representativo e executivo, ao que lle corresponde a 

dirección e a administración do Colexio, con suxeición a legalidade vixente e aos 

Estatutos Colexiais. Está composto por /un Presidenta/o, unha/un Vicepresidenta/e, 

unha/un Secretaria/o, unha/un Tesoureira/o, e dúas/dous vogais.  

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

acceder todas/os as/os colexiadas/os que cumpran os requisitos fixados nos Estatutos.  

A pesares de que os cargos non son remunerados o que si se aboa son os gastos de 

desprazamento e unha indemnización por consulta fechada cando deban realizar 

actividades de dirección/representación do COPOGA. 

Con data 21 de decembro de 2013 a Asemblea Xeral acordou modificar os importes e 

tratamentos fiscais das indemnizacións por desprazamentos e consulta fechada. Nas 

páxinas 21 e 22 da memoria económica refléxanse as cantidades que cobrou cada 

membro do Colexio por estes conceptos 

A duración dos cargos é de catro anos (artigo 37 dos Estatutos Colexiais) que neste 

caso, como indica a Disposición Transitoria, comeza a contar dende que a actual Xunta 

de Goberno someteu a voto de confianza os seus cargos na Asemblea Xeral 

Extraordinaria celebrada o día 20 de agosto de 2011. 

Para dar continuidade a actividade do Colexio e evitar dilación e retrasos nos asuntos 

colexiais a Xunta de Goberno do COPOGA formaliza reunións mensuais. Durante o ano 

2013 realizáronse as seguintes: 

22/01/2013  23/02/2013  19/03/2013  29/04/2013 

22/05/2013  03/07/2013  16/10/2013  19/11/2013 

XUNTA DE GOBERNO 
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11/12/13 

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. 

 

 

 

 

 

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

áreas:  

 

 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.  

 

 ÁREA DE PROMOCIÓN 

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. 

 Asesoría Xurídica 

ORGANIZACIÓN POR ÁREAS 
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 Ángel Pérez.  

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  

 Ángeles Fernández 

 Asesoría Xurídica do COPOGA 

Servizos colexiais 

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

autobuses… que sexan de interese. 

 Ángeles Fernández  

 Lucía Pazos  

 

 ÁREA DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN 

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

podóloga/o.  

 Lucia Pazos  

 Montserrat Martínez  

 Alfonso Alonso  

 

 

 

Evolución da 
Colexiación por anos 

Ano Nº de altas 

2009 18 

2010 32 

2011 24 

2012 21 

2013 27 
 

 

COLEXIADAS/OS 
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Nª de colexiadas/os a 31/12/2013: 340 

 

Distribución de 

colexiadas/os por 

zonas 

A Coruña 173 

Lugo 49 

Ourense 32 

Pontevedra 86 

 

 

 

 

 

Distribución de 

colexiadas/os por sexo 

Mulleres 229 

Homes 111 

 

 

  

51%
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25%
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Participación e representación institucional 

  

DIVULGACIÓN 
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O Gabinete de Prensa ten como principal misión informar da actualidade do Colexio 

Oficial de Podólogos de Galicia e xestionar á proxección pública da súa identidade. 

Elabora notas de prensa, convoca rodas de prensa e coordina os eventos que se 

realizan no COPOGA. 

Informe de prensa 2013 

 

GAVINETE DE PRENSA 
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CURSO: “PATOLOXÍA DO PÉ: COMPLICACIÓNS DERIVADAS DO MAL USO DE 

PRODUTOS FARMACÉUTICOS” 

Dende o COPOGA impartíronse 2 cursos 

destinados a farmacéuticos en 

colaboración có Colexio Oficial de 

Farmacéuticos de A Coruña: 

 13 de novembro de 2013 

impartiuse na Coruña, na 

sede do COF  

 14 de novembro impartiuse en Santiago, no salón de Graos da Facultade 

de Farmacia 

 

CONCELLO DA CORUÑA 

Grazas o convenio asinado coa Concellería 

de Deportes do Concello da Coruña o 

Colexio colabora en diversas actividades 

deportivas que organiza esta Concellería 

formando parte do dispositivo sanitario 

destas actividades 

Durante o ano 2013 asistiuse a: 

 Maratón A Coruña 42 

 IV Medio Maratón A Coruña 21 

 

 

EVENTOS 
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CARREIRA PEDESTRE- SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Durante o ano 2013 tamén se participou na Carreira Pedestre celebrada en Santiago de 

Compostela, e que organiza o Grupo Correo Gallego, formando parte, tamén do 

dispositivo sanitario da carreira. 

 

 

CAMPAÑA PODOLOXÍA NO CAMIÑO 

O Colexio en colaboración coa marca Pedi-Relax, dos laboratorios Pierre Fabre e a 

Asociación dos Amigos do Camiño de Santiago realizou una campaña de concienciación 

sobre o coidado dos pés e a prevención das súas doenzas entre os peregrinos. 
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A campaña consistiu na instalación dunha carpa por parte do laboratorio en Sarria, onde 

se informou e se entregou diverso material sobre a prevención e os bos hábitos para 

evitar doenzas nos pés, sen prestarse atención podolóxica clínica. 

 

 

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: 
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Comparativa de visitas dende IP diferentes do ano 2012 e 2013 

Mes Ano 2013 Ano 2012 Diferencia 

Xaneiro 1203 465  738 

Febreiro 1640 756  884 

Marzo 1411 1124 287 

Abril 4814 1023 3791 

Maio 2531 763 1768 

Xuño 2298 628 1670 

Xullo 4541 718 3823 

Agosto 1762 511 1251 

Setembro 2234 222 2012 

Outubro 1910 502 1408 

Novembro 1938 827 1111 

Decembro 2094 223 1871 
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OUTRAS REDES SOCIAIS 

As redes sociais convertéronse nas principais plataformas de comunicación entre 

institucións e os seus usuarios e o público en xeral. Por iso, o COPOGA contou no 

2013 (dende o ano 2010) cunha páxina en Facebook con máis de 2.700 amigos, onde 

se escriben as notas relacionadas coas actividades do propio colexio coa intención de 

articular canles que nos permitan manter unha comunicación continua cos colexiados 

e cos usuarios dos servizos profesionais. 
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Actividades e servizos 

  

ACTIVIDADES E SERVIZOS 
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A secretaría do Colexio se encarga da xestión de actividades como as seguintes: 

 Xestión e trámites de Expedientes 

 Movementos de Colexiados; altas e baixas 

 Rexistro de Entrada e de Saídas 

 Tramites de documentación 

 Outras actividades: 

- Consultas a Asesoría Xurídica 

- Certificacións 

- Información Xeral relacionadas coa profesión: colexiación, servizos 

colexiales... 

 

 

 

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

e actualiza as bases legais segundo se van producindo cambios lexislativos. O seu 

responsable informa puntualmente ao 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. 

O responsable 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. 

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. 

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. 

SECRETARÍA 

ASESORÍA XURÍDICA 
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 PROCEDEMENTOS SANCIONADORES 

Expediente nº 1/2012 

Expediente e materia: infracción dos artigos 54.1 e 54.3 dos Estatutos do COPOGA  

Infractor: José Ramón Echegaray Rodríguez 

Infracción e sanción: con respecto aos feitos cualificados como faltas moi graves: 

inhabilitación permanente para o desempeño de cargos colexiais directivos. Con 

respecto ás faltas leves: amoestación por escrito. 

Estado: Resolución firme 

 

 

CASOS DE INTRUSISMO E RECLAMACIÓNS 

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

profesional ou competencia desleal, que afecte a podoloxía, aos podólogos ou ao 

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

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

Asemade, o encubrimento do intrusismo profesional por parte de colexiadas/os 

esta 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 acontecido 

- Demais datos relevantes 

Para isto poderase cumprimentar o formulario da páxina web colexial ou solicitar un 

modelo na secretaría do Colexio. 

Non se tramitarán denuncias ou reclamacións anónimas, telefónicas, que 

manifestamente carezan de fundamento ou aquelas ás que a súa vixilancia non 

corresponda a este Colexio Profesional. 
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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 esta ano puxéronse en coñecemento do Colexio 15 casos diferentes de este 

tipo (recordamos que para unha maior eficacia todas as denuncias relativas a un caso 

anéxanse ao mesmo expediente): 

 

 Denuncias por suposta actividade irregular de podólogos (exercicio 

en farmacias, ortopedias, centros sen autorización sanitaria...etc): 5 

 Denuncias a centros que presuntamente realizan estudos 

biomecánicos por persoal non sanitario: 3 

 Publicidade de ofertas en servizos de podoloxía: 1 

 Centros de estética que realizan actividades propias da profesión da 

podoloxía: 3 

 Outros centros que realizan actividades propias da profesión por 

persoal que non dispón da titulación en podoloxía: 1 

 Outros: 2 

 

 

40%

7%20%

13%

7%

13%

Expedientes reclamacións.
Ano 2013

Actividade irregular por parte de
podólogos

Publicidade por parte de podólogos
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O “feito denunciado” neste apartado corresponde a un resumo da descrición dos feitos 

remitidos ante o Colexio, sen que isto sexa indicativo de que estes fosen probados. 

 

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.  

No ano 2013 este Colexio non recibiu ningunha queixa nin reclamación de estas 

características. 

 

CAMBIOS NO CÓDIGO DEONTOLÓXICO 

Non se realizou ningún cambio 

 

 

 

 

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.  

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 €  

 

SEGUROS INCLUÍDOS NA COLEXIACIÓN 
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*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 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. 

 

 

 

 

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

mellorando así a calidade das prestacións profesionais dos colexiados. 

Durante o ano 2013 realizáronse 5 cursos. 

 

TUTORIAL DO PROGRAMA INFORMÁTICO DE XESTIÓN CLÍNICA 

Data e lugar: 

O curso celebrouse o sábado 23 de marzo na Sede Colexial na Avda. Quiroga Palacios, 

65 Baixo de Santiago de Compostela. 

Duración: 3 horas 

Tipo de actividade: 

CURSOS DE FORMACIÓN 
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O tutorial desenvolveu o programa dende a súa instalación e abarcou todas aquelas 

utilidades que pon nosa disposición este software e que poden ser de gran axuda na 

nosa práctica clínica diaria.  

Con isto pretendeuse dar solución a todas esas dificultades que levou a instalación ou 

posta en marcha do programa, e das que nos estades facendo participes, e tamén 

proporcionar un maior aproveitamento do software a aquelas persoas que xa o 

estabamos a utilizar.  

 

ACTUALIZACIÓN EN PODOLOXÍA INFANTIL. CASOS CLÍNICOS 

Data e lugar: 

O curso celebrouse o sábado 13 de abril na Sede Colexial na Avda. Quiroga Palacios, 

65 Baixo de Santiago de Compostela. 

Duración: 10 horas 

Tipo de actividade: 

Trala realización dun diagnóstico clínico na poboación infantil existe un amplo abanico 

de opcións de tratamento a establecer no doente, a revisión da evidencia científica e a 

experiencia clínica que nos debe permitir establecer o plan de tratamento máis axeitado 

segundo as características de cada paciente.  

A instauración de plan de rehabilitación ou no uso de unha das férulas máis avanzadas, 

como a Richie Brace, debe ser perfectamente analizado e avaliado para a súa posible 

instauración. Motivos da consulta de alta incidencia como o pé plano ou a marcha en 

adución e outras de menor incidencia, como as deformidades dixitais ou a ostenocrose 

foron analizadas nesta edición do curso edición del curso. 

 

I XORNADAS GALEGAS DE PODOLOXÍA: CASOS CLÍNICOS 

Data e lugar: 

O curso celebrouse o 14 e 15 de setembro no Hotel Os Abetos, situado en San Lázaro 

de Santiago de Compostela. 

Duración: 11,5 horas 

Tipo de actividade: 

Tratouse dun congreso internacional dirixido a profesionais da podoloxía que quixeron 

actualizar a súa formación, con relatorios de diferentes especialidades podolóxicas: 
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dermatoloxía, farmacoloxía, biomecánica e patomecánica, ortopodoloxía, cirurxía, 

quiropodoloxía e avances en podoloxía. Contou coa participación de prestixiosos 

expertos a nivel nacional que compartiron as súas experiencias clínicas cos asistentes.  

 

CURSO PODOLOXÍA INTEGRATIVA. ABORDAXE BIORREGULADOR DOS 

SÍNDROMES MIOFASCIAIS 

Data e lugar: 

O curso ía celebrarse o sábado 23 de novembro na Sede Colexial situado en Santiago 

de Compostela. – CANCELADO- 

 

APLICACIÓN DO LÁSER EN PODOLOXÍA 

Data e lugar: 

O curso celebrouse o 21 de decembro na Sede Colexial situada en Santiago de 

Compostela. 

Duración: 3,5 horas 

Tipo de actividade: 

Neste curso se informou sobre as patoloxías que se poden tratar con láser e o seu 

tratamento. 
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CONVENIOS E OUTROS 
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CONVENIO COA FUNDACIÓN A.M.A. 

A Fundación A.M.A. e o COPOGA asinaron un convenio de colaboración para a 

colaboración da Fundación nas actividades formativas do Colexio. 

 

OUTROS CONVENIOS 

Asemade seguen vixentes os convenios asinados, como os asinados con Previsión 

Sanitaria Nacional, co Grupo Santander, coa Universidade Europea de Madrid, ACV 

Covián Varela & Asociados ou có Barclays 

 

 

 

Durante o ano 2013, 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 OFICIAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS 

 5 de abril: Asemblea Xeral Ordinaria do Consejo de Colegios Oficiales de 

Podólogos. 

 19 de decembro: Asemblea Xeral Ordinaria do CCOP 

 

UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA 

 16 de maio: Convocatoria Pleno da Xunta de Directiva 

Asemblea Xeral Ordinaria 

CONVENIOS 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
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 24 de setembro: Convocatoria Pleno da Xunta de Directiva 

Asemblea Xeral Ordinaria 

 20 de decembro: Convocatoria Pleno da Xunta de Directiva 

Asemblea Xeral Ordinaria 

 

ASISTENCIA A XORNADAS, FOROS, CONGRESOS... 

 Santiago, 21 de febreiro: Presentación da Gúa de Perítos Xudiciais, organizada 

pola UPG 

 Madrid, 28 de febreiro de 2013: Sinatura do Convenio con A.M.A. 

 Braga, do 18 ao 20 de abril: Congresso Nacional de Podología , organizado pola 

Associação Portuguesa de Podologia  

 Ourense, 7 de maio de 2013: Inauguración da sede de PSN en Ourense 

 Ferrol, 14 de xuño: Acto de Graduación dos I Graduados en Podoloxía pola UDC 

 Santiago, 19 de xullo: Xornada sobre a Lei de Servizos profesionais, organizada 

por Unión Profesional de Galicia 

 Logroño, do 4 ao 6 de outubro: 44 Congreso Nacional de Podoloxía 

 Santiago, 29 de novembro: Xornada Técnica sobre Mediación, organizada por 

Unión Profesional de Galicia 

 

 

 

 

RECEITAS 

Dende abril de 2013 pódense solicitar ao COPOGA, os talonarios de receitas creadas 

dende a Plataforma Única creada pola OMC en colaboración dos Consejos Generales 

de Médicos, Odontólogos e Podólogos e en cumprimento do establecido no RD 

1718/2010, de 17 de decembro. 

 

ACTIVIDADE DE VISADO 

OUTRAS ACTIVIDADES 



 

  Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

30  

Non procede 

 

COTAS COLEXIAIS 

A cota de alta no Colexio ten un custe de 225,38 € e as cotas trimestrais 78 € en caso 

de exercentes e 39 € en caso de non exercentes. 

Durante o ano 2013 realizouse unha aportación extraordinaria de 20 € (10 no segundo 

trimestre e 10 no 4º trimestre) aprobada en Asemblea. 

 

ESTUDO DE PREZOS 

O COPOGA non establece honorarios orientativos (prohibeo a Lei 25/2009, do 22 de 

decembro). As nosas únicas recomendacións son que @s profesionais actúen sempre 

baixo os orzamentos dos seus servizos, pactando entre as partes un PREZO XUSTO 

polo traballo realizado que conserve a DIGNIDADE PROFESIONAL do colectivo.  

A pesares do exposto anteriormente, no ano 2011 realizouse un estudo estadístico de 

prezos tomando como mostra 1/3 dos profesionais colexiados elixidos ao azar. Por 

solicitude dos colexiados os datos publicáronse, a principios do ano 2013, na parte 

privada da páxina web colexial. 

 


