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Esta memoria é o resumo das actividades levadas a cabo no 

2010 dende o Colexio que non serían posibles sen a 

colaboración dos colexiados . que son a razón de ser e o motor 

que fai posible o funcionamento e existencia do Copoga. 

Pero aínda nos quedan moitos retos nos que traballar , 

reinvicando sempre o compromiso do Colexio cos seus membros 

e a loita para que a podoloxía alcance o recoñecemento que lle 

corresponde. 

Moitas grazas pola confianza que tedes depositada en nós 

 

 

Xunta de Goberno do Copoga. 
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EXTRUTURA COLEXIAL

de Podólogos de Galicia 

OLEXIAL  
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ASEMBLEA XERAL 

Colexiadas e Colexiados 

XUNTA DE GOBERNO 
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de Podólogos de Galicia 
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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 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 e

plenitude dos seus dereitos e está regulada polos

Colexiais vixentes. 

Durante o ano 2010 celebráronse dúas Asembleas Xerais Ordinarias e unha 

Extraordinaria. 

 

 

 

A Xunta de Goberno é o ór

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 Tesourei

Os cargos, voluntarios e sen remunerar, 

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

Estatutos.  

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

A duración dos cargos é de catro anos. A actual Xunta de Goberno tomou posesión o 

día 28 de Xaneiro de 2010.

ASEMBLEA XERAL  

XUNTA DE GOBERNO 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

órgano supremo do Colexio e os seus acordos ou resolucións 

obrigan a todas/os as/os colexiadas/os, incluídas/os 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 e

enitude dos seus dereitos e está regulada polos artigos 23 ao 38 do

Durante o ano 2010 celebráronse dúas Asembleas Xerais Ordinarias e unha 

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 

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

desprazamento e dietas si que se aboan, estando establecidas, despois da redución 

robada pola actual Xunta de Goberno, da seguinte maneira: 

Por media xornada: 50,00 € 

Xornada completa: 100,00 € 

Gastos de desprazamento: 0,21€ por Quilómetro  

duración dos cargos é de catro anos. A actual Xunta de Goberno tomou posesión o 

. 

de Podólogos de Galicia 

órgano supremo do Colexio e os seus acordos ou resolucións 

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

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

artigos 23 ao 38 dos Estatutos 

Durante o ano 2010 celebráronse dúas Asembleas Xerais Ordinarias e unha 

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, 

mediante elección aos que poden 

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

A pesares de que os cargos non son remunerados as axudas de custos de 

desprazamento e dietas si que se aboan, estando establecidas, despois da redución 

duración dos cargos é de catro anos. A actual Xunta de Goberno tomou posesión o 
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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 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 Pérez.  

 

ORGANIZACIÓN POR ÁREAS

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

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

REA 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. 

REA 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. 

 

Fernando Pérez (avogado do colexio).  

 

REAS 

de Podólogos de Galicia 

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

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

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

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

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

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

actividades profesionais, no noso ámbito, que realizan

autorizadas legalmente para iso

 Borja Pérez  

Servizos colexiais 

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

autobuses… que sexan de interese.

 Ángeles Fernández  

 Lucía Pazos  

 

 ÁREA DE PROMOCIÓN

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  

Anos Nºde altas 

2007 18 

2008 21 

2009 18 

2010 32 

 

COLEXIADAS /OS 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

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 

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

autobuses… que sexan de interese. 

 

REA DE PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN  

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

 

de Podólogos de Galicia 

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

persoas que non están 

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

Realizará actividades coa intención de prestixiar, promover e difundir a figura da/o 
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 Nª de colexiadas/os a 31/12/2010: 290

 

Distribución de 

colexiadas/os por zonas

A Coruña 149

Lugo 46

Ourense 27

Pontevedra 68

 

 

 

Distribución de 

colexiadas/os por sexo

Mulleres 193

Homes 97

 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Baixas no ano 2010: 7 baixas

Motivos da Baixa

Traslado de Colexio

Xubilación 

Non indican motivo

Nª de colexiadas/os a 31/12/2010: 290 

colexiadas/os por zonas  

149 

46 

27 

68 

colexiadas/os por sexo  

193 

97 

 

de Podólogos de Galicia 

Baixas no ano 2010: 7 baixas 

Motivos da Baixa  

Traslado de Colexio 2 

2 

Non indican motivo 3 
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Participación e representación institucional

 

PARTICIPACIÓN E REPRE

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Participación e representación institucional 

 

ARTICIPACIÓN E REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL

de Podólogos de Galicia 

SENTACIÓN 

NSTITUCIONAL  
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Durante o ano 2010, 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:

 

ESCOLA DE ENFERMARÍA E 

� 8 de marzo. Nesta reunión ambas partes nos

o beneficio das futuras xeracións da profesión

 

 CONSEJO OFICIAL DE 

� 26 de marzo: Asemblea Xeral Ordinaria do Consejo de Colegios

Podólogos. 

� 17 de decembro: Asemblea Xeral Ordinaria do CCOP

 

 CONSELLERÍA DE T

� 3 de maio: Reunión coa Consellería de Traballo e Benestar na presentación do 

Anteproxecto de Lei de Apoio a Familia e a Convivencia, que contén o Plan 

Galego das Persoas

� 10 de xuño: O Colexio envía un informe acompañado de 3 estudos onde se 

avala a importancia do podólogo na atención ás persoas maiores de 65 anos e 

dependentes 

� 22 de xuño: A Consellería envía unha carta ao Colexio na que nos comunica a 

adxudicación á empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS Asesores de 

Negocios, SL. A contratación dun servizo para “definir a nova carteira de 

servizos sociais ás persoas con dependencia en Galicia”. 

PARTICIPACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

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: 

NFERMARÍA E PODÓLOXÍA DE FERROL 

Nesta reunión ambas partes nos comprometemos a colaborar

s futuras xeracións da profesión. 

FICIAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS 

Asemblea Xeral Ordinaria do Consejo de Colegios

Asemblea Xeral Ordinaria do CCOP. 

TRABALLO E BENESTAR 

Reunión coa Consellería de Traballo e Benestar na presentación do 

Anteproxecto de Lei de Apoio a Familia e a Convivencia, que contén o Plan 

Galego das Persoas maiores 2010-2013. 

O Colexio envía un informe acompañado de 3 estudos onde se 

avala a importancia do podólogo na atención ás persoas maiores de 65 anos e 

A Consellería envía unha carta ao Colexio na que nos comunica a 

dxudicación á empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS Asesores de 

Negocios, SL. A contratación dun servizo para “definir a nova carteira de 

servizos sociais ás persoas con dependencia en Galicia”.  

EPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

de Podólogos de Galicia 

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 

comprometemos a colaborar para 

Asemblea Xeral Ordinaria do Consejo de Colegios Oficiales de 

Reunión coa Consellería de Traballo e Benestar na presentación do 

Anteproxecto de Lei de Apoio a Familia e a Convivencia, que contén o Plan 

O Colexio envía un informe acompañado de 3 estudos onde se 

avala a importancia do podólogo na atención ás persoas maiores de 65 anos e 

A Consellería envía unha carta ao Colexio na que nos comunica a 

dxudicación á empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS Asesores de 

Negocios, SL. A contratación dun servizo para “definir a nova carteira de 
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� 20 de outubro: Reunión cun representante da empresa adxudicataria 

fincapé na importancia da figura do podólogo na atención do doente 

dependente. 

 

 DESENVOLVEMENTO DO NO

Para cumprir o estabelecido na Lei sobre o Libre Acceso ás actividades de Servizos  

na Lei Ómnibus había que someter o 

as modificacións que estas leis regulan. Ademais considerouse que estes puntos 

deben ser reforzados por outros puntos que dean máis garantías aos colexiados.

� 26 de xuño: Asemblea Xeral Extraordinaria. A propo

� Finais de xuño: Unha asesora xurídica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza ponse en contacto co Colexio para 

concertar unha reunión

� 2 de agosto: Reunión coa Asesora Xurídica na que nos propón unhas 

modificacións que deben ser aprobadas por outra Asemblea Xeral 

Extraordinaria. 

� 18 de novembro: Tras varias modificacións e revisións volvémonos a 

entrevistar coa Asesora Xurídica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza e acordamos as

 

 ASISTENCIA A CONGRESOS

� 6 de maio: Congreso Hispano

Oficial de Podólogos participou coa ponencia “A Colexiación

Colexio de Podólogos de Galicia” e na mesa redonda “Prescrición de 

medicamentos en Podoloxía” no Congreso Hispano

Podoloxía da UDC.

 

GRADUACIÓN DE ESTUDANTES DE 

� Un representante do Colexio asistiu a G

de Podoloxía do ano 2010

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Reunión cun representante da empresa adxudicataria 

fincapé na importancia da figura do podólogo na atención do doente 

ESENVOLVEMENTO DO NOVO ESTATUTO DO COPOGA 

Para cumprir o estabelecido na Lei sobre o Libre Acceso ás actividades de Servizos  

na Lei Ómnibus había que someter o Estatuto vixente  a unha reforma, para adaptalo 

as modificacións que estas leis regulan. Ademais considerouse que estes puntos 

deben ser reforzados por outros puntos que dean máis garantías aos colexiados.

Asemblea Xeral Extraordinaria. A proposta do texto é aprobada.

Unha asesora xurídica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza ponse en contacto co Colexio para 

concertar unha reunión. 

Reunión coa Asesora Xurídica na que nos propón unhas 

ificacións que deben ser aprobadas por outra Asemblea Xeral 

: Tras varias modificacións e revisións volvémonos a 

entrevistar coa Asesora Xurídica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza e acordamos as últimas modificacións.

ONGRESOS, XORNADAS E FOROS 

Congreso Hispano-Luso de Estudantes de Podoloxía. O Colexio 

Oficial de Podólogos participou coa ponencia “A Colexiación 

Colexio de Podólogos de Galicia” e na mesa redonda “Prescrición de 

medicamentos en Podoloxía” no Congreso Hispano-Luso de Estudantes de 

Podoloxía da UDC. 

STUDANTES DE PODOLOXÍA DA UDC 

Un representante do Colexio asistiu a Graduación da promoción de Estudantes 

de Podoloxía do ano 2010 

 

de Podólogos de Galicia 

Reunión cun representante da empresa adxudicataria para facer 

fincapé na importancia da figura do podólogo na atención do doente 

Para cumprir o estabelecido na Lei sobre o Libre Acceso ás actividades de Servizos  

Estatuto vixente  a unha reforma, para adaptalo 

as modificacións que estas leis regulan. Ademais considerouse que estes puntos 

deben ser reforzados por outros puntos que dean máis garantías aos colexiados. 

sta do texto é aprobada. 

Unha asesora xurídica da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza ponse en contacto co Colexio para 

Reunión coa Asesora Xurídica na que nos propón unhas 

ificacións que deben ser aprobadas por outra Asemblea Xeral 

: Tras varias modificacións e revisións volvémonos a 

entrevistar coa Asesora Xurídica da Consellería de Presidencia, 

últimas modificacións. 

o de Estudantes de Podoloxía. O Colexio 

 Profesional e o 

Colexio de Podólogos de Galicia” e na mesa redonda “Prescrición de 

Luso de Estudantes de 

raduación da promoción de Estudantes 
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Actividades e servizos 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

 

ACTIVIDADES E SERVIZOS

de Podólogos de Galicia 

ERVIZOS 
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A secretaría do Colexio encá

� 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 o colexio e, en xeral, o colectiv

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 Gober

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 

SECRETARÍA 

ASESORÍA XURÍDICA 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

A secretaría do Colexio encárgase 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 o colexio e, en xeral, o colectiv

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 

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 

de Podólogos de Galicia 

da xestión de actividades como as seguintes: 

Información Xeral relacionadas coa profesión: colexiación, servizos 

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 o colexio e, en xeral, o colectivo 

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

O responsable da asesoría revisa, todos e cantos convenios, acordos, contratos e 

no do colexio elaborando un 

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

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

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

expostos na debida forma polos afectados, deriven en intrusismo profesional e que 
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poidan ser obxecto de cobertura legal, e que xeren tanto 

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

 

 PROCEDEMENTOS E 

Expediente nº 1/2010  

Ponse en coñecemento do Colexio a realización dun taller de Podoloxía de 16 horas, 

por Asuntos Sociais dun Concello Galego que, segundo se indica no Xornal Faro de 

Vigo pretende dar “alternativa á formación a persoas en situación de desemprego”. 

Apórtanse fotografías dos carteis que anuncian o taller e os reportaxes nos xornais

� 14 de abril: Escrito ao Alcalde do Concello incidindo en que é competencia do 

Podólogo todo o que engloba a prevención, o diagnostico e o tratamento das 

afeccións dos pés; requirindo que nos comuniquen as bases do taller, as 

persoas encargadas de impartilo e a 

vai dirixido. 

� 28 de abril: Contestación do Concello onde se nos indica que a persoa que 

imparte o taller é podóloga e colexiada neste Colexio, e que neste taller, no que 

se impartirán coidados básicos, se incidirá na

podólogo, da súa formación, campo de traballo, e da necesidade de acudir a 

estes profesionais para revisións periódicas ou tratamentos específicos.

 

Expediente nº 2/2010  

Denuncia, ante o COPOGA, a un Centro

para prestar servizos de podoloxía a maiores, sen reunir as condicións para isto.

� O Colexio informouse sobre este servizo, creado pola Xunta de Galicia, e 

dispón de das licencias precisas para o seu funcionamento.

 

Expediente nº 3/2010  

Ponse en coñecemento do COPOGA que, unha intrusa afincada en A Estrada, se 

anuncia como “callista” e ofrece os seus servizos para tratar as doenzas dos pés, 

durezas, unllas encarnadas, calos, papilomas...”. Anéxan

placas onde se anuncia e tamén guía das 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

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

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

E QUEIXAS E RECLAMACIÓNS  

Estado: Resolto 

Ponse en coñecemento do Colexio a realización dun taller de Podoloxía de 16 horas, 

por Asuntos Sociais dun Concello Galego que, segundo se indica no Xornal Faro de 

Vigo pretende dar “alternativa á formación a persoas en situación de desemprego”. 

Apórtanse fotografías dos carteis que anuncian o taller e os reportaxes nos xornais

Escrito ao Alcalde do Concello incidindo en que é competencia do 

Podólogo todo o que engloba a prevención, o diagnostico e o tratamento das 

afeccións dos pés; requirindo que nos comuniquen as bases do taller, as 

persoas encargadas de impartilo e a cualificación mínima das persoas ás que 

Contestación do Concello onde se nos indica que a persoa que 

imparte o taller é podóloga e colexiada neste Colexio, e que neste taller, no que 

se impartirán coidados básicos, se incidirá na importancia que ten a figura do 

podólogo, da súa formación, campo de traballo, e da necesidade de acudir a 

estes profesionais para revisións periódicas ou tratamentos específicos.

Estado: Resolto 

Denuncia, ante o COPOGA, a un Centro Social que ten contratado a unha podóloga 

para prestar servizos de podoloxía a maiores, sen reunir as condicións para isto.

O Colexio informouse sobre este servizo, creado pola Xunta de Galicia, e 

dispón de das licencias precisas para o seu funcionamento. 

Estado: En trámite 

Ponse en coñecemento do COPOGA que, unha intrusa afincada en A Estrada, se 

anuncia como “callista” e ofrece os seus servizos para tratar as doenzas dos pés, 

durezas, unllas encarnadas, calos, papilomas...”. Anéxanse fotografías de carteis e 

placas onde se anuncia e tamén guía das páxinas locais. 

de Podólogos de Galicia 

responsabilidade penal como 

Ponse en coñecemento do Colexio a realización dun taller de Podoloxía de 16 horas, 

por Asuntos Sociais dun Concello Galego que, segundo se indica no Xornal Faro de 

Vigo pretende dar “alternativa á formación a persoas en situación de desemprego”. 

Apórtanse fotografías dos carteis que anuncian o taller e os reportaxes nos xornais 

Escrito ao Alcalde do Concello incidindo en que é competencia do 

Podólogo todo o que engloba a prevención, o diagnostico e o tratamento das 

afeccións dos pés; requirindo que nos comuniquen as bases do taller, as 

cualificación mínima das persoas ás que 

Contestación do Concello onde se nos indica que a persoa que 

imparte o taller é podóloga e colexiada neste Colexio, e que neste taller, no que 

importancia que ten a figura do 

podólogo, da súa formación, campo de traballo, e da necesidade de acudir a 

estes profesionais para revisións periódicas ou tratamentos específicos. 

Social que ten contratado a unha podóloga 

para prestar servizos de podoloxía a maiores, sen reunir as condicións para isto. 

O Colexio informouse sobre este servizo, creado pola Xunta de Galicia, e 

Ponse en coñecemento do COPOGA que, unha intrusa afincada en A Estrada, se 

anuncia como “callista” e ofrece os seus servizos para tratar as doenzas dos pés, 

se fotografías de carteis e 
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� 28 de xullo: Informáselle a denunciada de que para exercer como podóloga é 

preciso dispoñer da titulación universitaria que habilite para exercer a profesión 

e requíreselle que presente esta titulación ao Colexio.

� O noso requirimento non é atendido

� 10 de decembro:

Pontevedra do feito, solicitándolle 

oportunas. 

 

Expediente nº 4/2010  

Un paciente denuncia, ante o Xulgado, a dúas podólogas por un suposto erro e 

neglixente diagnostico e tratamento.

� O COPOGA actúa como intermediario entre as podólogas e os avogados do 

seguro de Responsabilidade Civil.

� Recibido o informe forense favorable 

axeitado, solicitase 

 

Expediente nº 5/2010  

Ponse en coñecemento do Colexio que un podólogo que colleu o traspaso dunha 

clínica, un mes e medio antes, exerc

propietario e que moitos clientes acoden alí porque creen que quen exerce é o anterior 

propietario. 

� Falase co podólogo

� Informase ao Colexio de que o 

 

CAMBIOS NO CÓDIGO DEO

Non procede 

 

INCOMPATIBILIDADES E 

Non procede 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Informáselle a denunciada de que para exercer como podóloga é 

preciso dispoñer da titulación universitaria que habilite para exercer a profesión 

que presente esta titulación ao Colexio. 

O noso requirimento non é atendido 

: Informase a Inspección Provincial de Sanidade de 

do feito, solicitándolle que se realicen as comprobacións sanitarias 

Estado: En trámite 

Un paciente denuncia, ante o Xulgado, a dúas podólogas por un suposto erro e 

neglixente diagnostico e tratamento. 

O COPOGA actúa como intermediario entre as podólogas e os avogados do 

seguro de Responsabilidade Civil. 

nforme forense favorable indicando que o procedemento é o 

 o arquivo das actuacións. 

Estado: Resolto 

Ponse en coñecemento do Colexio que un podólogo que colleu o traspaso dunha 

clínica, un mes e medio antes, exerce co letreiro onde aparece o nome do anterior 

propietario e que moitos clientes acoden alí porque creen que quen exerce é o anterior 

Falase co podólogo que explica que está en tramites de facer esa modificación.

Informase ao Colexio de que o letreiro foi modificado. 

AMBIOS NO CÓDIGO DEONTOLÓXICO 

NCOMPATIBILIDADES E SITUACIÓNS DE CONFLITO DE INTERESES 

de Podólogos de Galicia 

Informáselle a denunciada de que para exercer como podóloga é 

preciso dispoñer da titulación universitaria que habilite para exercer a profesión 

ormase a Inspección Provincial de Sanidade de 

que se realicen as comprobacións sanitarias 

Un paciente denuncia, ante o Xulgado, a dúas podólogas por un suposto erro e 

O COPOGA actúa como intermediario entre as podólogas e os avogados do 

indicando que o procedemento é o 

Ponse en coñecemento do Colexio que un podólogo que colleu o traspaso dunha 

nome do anterior 

propietario e que moitos clientes acoden alí porque creen que quen exerce é o anterior 

en tramites de facer esa modificación.  
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Todas/os colexiadas/os exercentes

asegurados nunha póliza que

poidan ocasionar, e que,

inhabilitación profesional ditada por sentencia xudicial firme, cunha indemnización de 

1.200 € /mes. 

 

 

 

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

formativo, mellorando así a calidade d

Durante o ano 2010 realizáronse 7 cursos con un total de 318 prazas.

 

ASPECTOS XURÍDICOS NO 

Data e lugar: 

O curso celebrouse o sábado 24 de abril de 2010 no Hotel Husa Santiago Apóstol, 

situado na Costa de San Marcos, 1 de Santiago de Compostela.

Duración: 3,5 horas 

Nº de asistentes: 88 colexiadas/os

Tipo de actividade: 

É indispensable que as/os podólogas/os asimilen e coñezan os aspectos lexislativos 

do seu ámbito profesional. 

Por iso o obxectivo primordial deste curso é introducir a/ao alumna/o no marco 

lexislativo, proporcionándolle unha formación básica de coñecementos.

Dirixido a: 

� Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

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

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

, inclúe tanto a práctica da cirurxía podoloxíca

inhabilitación profesional ditada por sentencia xudicial firme, cunha indemnización de 

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 2010 realizáronse 7 cursos con un total de 318 prazas. 

URÍDICOS NO ÁMBITO DA PODOLOXÍA  

O curso celebrouse o sábado 24 de abril de 2010 no Hotel Husa Santiago Apóstol, 

situado na Costa de San Marcos, 1 de Santiago de Compostela. 

88 colexiadas/os 

É indispensable que as/os podólogas/os asimilen e coñezan os aspectos lexislativos 

 

obxectivo primordial deste curso é introducir a/ao alumna/o no marco 

lexislativo, proporcionándolle unha formación básica de coñecementos.

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

 

ESPONSABILIDADE CIVIL 

de Podólogos de Galicia 

do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia están 

que pola súa labor profesional 

tanto a práctica da cirurxía podoloxíca como a 

inhabilitación profesional ditada por sentencia xudicial firme, cunha indemnización de 

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

as prestacións profesionais dos colexiados. 

 

O curso celebrouse o sábado 24 de abril de 2010 no Hotel Husa Santiago Apóstol, 

É indispensable que as/os podólogas/os asimilen e coñezan os aspectos lexislativos 

obxectivo primordial deste curso é introducir a/ao alumna/o no marco 

lexislativo, proporcionándolle unha formación básica de coñecementos. 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 



 

 

18  

Metodoloxía: 

A metodoloxía docente foi 

habilidades prácticas, para supostos baseados en casos reais.

Ponentes: 

� Roberto Hermo Catoira

Director de Consultaría de Protección de Datos

� Alberto González Varela

Director Adxunto de Previsonor.

� Fernando Pérez Fernández

Asesor Xurídico do COPOGA

� Javier Pérez Estévez

Avogado. Especialista en Dereito Sanitario.

Programa: 

� Lei Orgánica de Protección de Datos

� Prevención de Riscos Laborais

� Lei do Medicamento

� Protocolo de Actuación do Profesional Sanitario ante unh

Orzamento económico: 

Gastos  

Outros gastos tales como mat

subministración: 2074,61 

Valoración no curso: 

Non se pasaron enquisas 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

A metodoloxía docente foi enfocada a proporcionar coñecementos teóricos e 

habilidades prácticas, para supostos baseados en casos reais. 

Roberto Hermo Catoira 

Director de Consultaría de Protección de Datos 

Alberto González Varela 

Director Adxunto de Previsonor. 

rez Fernández 

Asesor Xurídico do COPOGA 

Javier Pérez Estévez 

Avogado. Especialista en Dereito Sanitario. 

Lei Orgánica de Protección de Datos 

Prevención de Riscos Laborais 

Lei do Medicamento 

Protocolo de Actuación do Profesional Sanitario ante unha neglixencia.

 Ingresos 

astos tales como materiais e Aportación do Colexio: 1.820,37

Aportación ISDIN: 254,24 

*Incluídos os gastos da Asemblea Xeral celebrada 

a continuación do curso. 

 

 

de Podólogos de Galicia 

enfocada a proporcionar coñecementos teóricos e 

a neglixencia. 

1.820,37* 

*Incluídos os gastos da Asemblea Xeral celebrada 
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 ACTUALIZACIÓNS EN MIC

Data e lugar: 

O curso celebrouse o sábado 5 de xuño de 2010 no Hotel Los Abetos de San Lázaro 

en Santiago de Compostela

Duración: 2 horas 

Nº de asistentes: 71 colexiadas/os

Tipo de actividade: 

Sesión científica onde se abordaron temas dermatolóxicos facendo fincapé nunha 

aproximación lóxica e metódica ao doente e tratando os temas diagnósticos e de 

tratamento. 

Dirixido a: 

� Podólogos colexiados no C

Metodoloxía: 

No curso articulouse o diagnostico, actualización de coñecementos e tratamento da 

micose, comprendendo charlas teóricas de tipo expositivo onde se promoveu a 

participación dos asistentes fechando a sesión

o intercambio de coñecementos e impresións.

Ponentes: 

� Dr. M Pereiro Jr. 

Servizo de Dermatoloxía. Complexo Hospitalario Universitario. Facultade de Medicina. 

Santiago de Compostela.

� Dr. IlonkaZsolt. 

Farmacóloga. Departamento Médico do Grupo Ferrer.

Programa: 

� Micose e dermatose nos pés. Diagnostico diferencial.

� Tratamento de distintas manifestacións micóticas. Tratamento de dermatose.

Orzamento económico: 

Os gastos foron subvencionados polo Grupo Ferrer.

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

CTUALIZACIÓNS EN MIC OSE E AFECCIÓNS DERMATOLÓXICAS DOS PÉS

O curso celebrouse o sábado 5 de xuño de 2010 no Hotel Los Abetos de San Lázaro 

en Santiago de Compostela 

71 colexiadas/os 

Sesión científica onde se abordaron temas dermatolóxicos facendo fincapé nunha 

aproximación lóxica e metódica ao doente e tratando os temas diagnósticos e de 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

No curso articulouse o diagnostico, actualización de coñecementos e tratamento da 

micose, comprendendo charlas teóricas de tipo expositivo onde se promoveu a 

participación dos asistentes fechando a sesión con un coloquio final a fin de promover 

o intercambio de coñecementos e impresións. 

Servizo de Dermatoloxía. Complexo Hospitalario Universitario. Facultade de Medicina. 

Santiago de Compostela. 

. Departamento Médico do Grupo Ferrer. 

Micose e dermatose nos pés. Diagnostico diferencial. 

Tratamento de distintas manifestacións micóticas. Tratamento de dermatose.

Os gastos foron subvencionados polo Grupo Ferrer. 

de Podólogos de Galicia 

ATOLÓXICAS DOS PÉS  

O curso celebrouse o sábado 5 de xuño de 2010 no Hotel Los Abetos de San Lázaro 

Sesión científica onde se abordaron temas dermatolóxicos facendo fincapé nunha 

aproximación lóxica e metódica ao doente e tratando os temas diagnósticos e de 

olexio Oficial de Podólogos de Galicia 

No curso articulouse o diagnostico, actualización de coñecementos e tratamento da 

micose, comprendendo charlas teóricas de tipo expositivo onde se promoveu a 

con un coloquio final a fin de promover 

Servizo de Dermatoloxía. Complexo Hospitalario Universitario. Facultade de Medicina. 

Tratamento de distintas manifestacións micóticas. Tratamento de dermatose. 
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Valoración do curso: 

Non se pasaron enquisas 

 

ABORDAXES TERAPÉUTICOS D

Data e lugar: 

O curso celebrouse no Hotel TC Santiago, situado na R/ Restollal, 24 de Santiago de 

Compostela os días 26 e 27 de xuño de

Duración: 12,5 horas 

Nº de asistentes: 69 asistentes

Tipo de actividade: 

As patoloxías metatarsais son unha das principais causas de consulta no ámbito 

podolóxico. 

Este curso pretende realizar un repaso por todos os aspectos relacionados con estas 

afeccións, dende o repaso anatom

concretas, até os distintos tratamentos, tanto conservadores como cirúrxicos, das 

patoloxías metatarsais. 

O obxectivo primordial é dotar ao asistente dun concepto global destas patoloxías, 

repasando as distintas abordaxes, coñecendo as novas indicacións e procedementos, 

e obtendo un protocolo de actuación das diferentes fer

Dirixido a: 

� Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

� Podólogos colexiados noutros

� Estudantes de Podoloxía

Metodoloxía: 

O curso realiza un percorrido por todos os aspectos implicados na abordaxe das 

patoloxías metatarsais. Desenvolveranse conceptos de anatomía, biomecánica, 

patomecánica, manexo médico

reconstrutiva, cirurxía percutánea MIS, farmacoloxía, manexo da dor, infiltracións e 

terapias físicas. 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

 

ERAPÉUTICOS DAS PATOLOXÍAS METATARSAIS  

O curso celebrouse no Hotel TC Santiago, situado na R/ Restollal, 24 de Santiago de 

Compostela os días 26 e 27 de xuño de 2010 

69 asistentes 

As patoloxías metatarsais son unha das principais causas de consulta no ámbito 

Este curso pretende realizar un repaso por todos os aspectos relacionados con estas 

afeccións, dende o repaso anatomo-funcional e biomecánico, reparando en estruturas 

concretas, até os distintos tratamentos, tanto conservadores como cirúrxicos, das 

O obxectivo primordial é dotar ao asistente dun concepto global destas patoloxías, 

tintas abordaxes, coñecendo as novas indicacións e procedementos, 

e obtendo un protocolo de actuación das diferentes ferramentas terapéuticas expostas.

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Podólogos colexiados noutros Colexios de España e Portugal 

Estudantes de Podoloxía 

O curso realiza un percorrido por todos os aspectos implicados na abordaxe das 

patoloxías metatarsais. Desenvolveranse conceptos de anatomía, biomecánica, 

patomecánica, manexo médico-cirúrxico do doente, ortopodoloxía, cirurxía aberta

reconstrutiva, cirurxía percutánea MIS, farmacoloxía, manexo da dor, infiltracións e 

de Podólogos de Galicia 

O curso celebrouse no Hotel TC Santiago, situado na R/ Restollal, 24 de Santiago de 

As patoloxías metatarsais son unha das principais causas de consulta no ámbito 

Este curso pretende realizar un repaso por todos os aspectos relacionados con estas 

funcional e biomecánico, reparando en estruturas 

concretas, até os distintos tratamentos, tanto conservadores como cirúrxicos, das 

O obxectivo primordial é dotar ao asistente dun concepto global destas patoloxías, 

tintas abordaxes, coñecendo as novas indicacións e procedementos, 

ramentas terapéuticas expostas. 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

O curso realiza un percorrido por todos os aspectos implicados na abordaxe das 

patoloxías metatarsais. Desenvolveranse conceptos de anatomía, biomecánica, 

xico do doente, ortopodoloxía, cirurxía aberta- 

reconstrutiva, cirurxía percutánea MIS, farmacoloxía, manexo da dor, infiltracións e 
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O desenvolvemento do curso será mediante relatorios con comunicación oral e medios 

audiovisuais, así como a presentación de casos clínicos prácticos.

Ao finalizar cada bloque realizarase mesa redonda onde se poderán realizar pregu

e conversar cos relatores. 

Ponentes: 

� Dr. Javier Pascual Huerta, DP

Podólogo. Profesor da Universidade Europea de Madrid.

Director Máster en Podoloxía Clínica e Cirurxía Avanzada

� Dr. Luke D. Cicchinelli, DPM.

Podiatra. Arizona (USA)

Director de Estudos Internacionais EastValleyFoot an AnkleSpecialist.

� Dr. Pedro Bejarano

Médico Anestesiólogo. Clínica Piqueras, Madr

Consultor en Medicina da Dor e Coidado Paliativo.

� D. Raúl Ramos Blanco, DP, DF.

Podólogo. Especialista en Cirurxía MIS

Diplomado en Fisioterapia. Clínica Piqueras, Madrid.

Programa: 

� Sábado 26 de xuño

- Anatomía das articulacións Metatarso

- Estrutura e descrición do Prato Glenoideo: consideracións anatómicas

- Patomecánica do Antepé e deformidades dinámicas e estáticas das dedas 

e articulacións metatarsofalánxicas menores.

- Consideracións Médico

Doente 

- Replanteamento da cirurxía dixital e a súa repercusión metatarsal

- Cirurxía das Partes Brandas na Planta do pé

- Inestabilidade da Segunda Articulación Metatarsofalánxica: Valoración e 

Tratamento. 

- Pasado, Presente e futuro da Biomecánica Apl

- Efecto Cinemático e Cinético das Orteses Plantares. Porque funcionan as 

soletas? 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

O desenvolvemento do curso será mediante relatorios con comunicación oral e medios 

a presentación de casos clínicos prácticos. 

Ao finalizar cada bloque realizarase mesa redonda onde se poderán realizar pregu

 

Dr. Javier Pascual Huerta, DP 

Podólogo. Profesor da Universidade Europea de Madrid. 

Director Máster en Podoloxía Clínica e Cirurxía Avanzada 

Dr. Luke D. Cicchinelli, DPM. 

Podiatra. Arizona (USA) 

Director de Estudos Internacionais EastValleyFoot an AnkleSpecialist.

Dr. Pedro Bejarano Ramírez, MD. 

Médico Anestesiólogo. Clínica Piqueras, Madrid. 

Consultor en Medicina da Dor e Coidado Paliativo. 

D. Raúl Ramos Blanco, DP, DF. 

Podólogo. Especialista en Cirurxía MIS 

Diplomado en Fisioterapia. Clínica Piqueras, Madrid. 

Sábado 26 de xuño 

Anatomía das articulacións Metatarso-falánxicas menores. 

Estrutura e descrición do Prato Glenoideo: consideracións anatómicas

Patomecánica do Antepé e deformidades dinámicas e estáticas das dedas 

e articulacións metatarsofalánxicas menores. 

Consideracións Médico- Quirúrxicas: Avaliación e Manexo Preope

Replanteamento da cirurxía dixital e a súa repercusión metatarsal

Cirurxía das Partes Brandas na Planta do pé 

Inestabilidade da Segunda Articulación Metatarsofalánxica: Valoración e 

Pasado, Presente e futuro da Biomecánica Aplicada á Ortopoloxía.

Efecto Cinemático e Cinético das Orteses Plantares. Porque funcionan as 

 

de Podólogos de Galicia 

O desenvolvemento do curso será mediante relatorios con comunicación oral e medios 

Ao finalizar cada bloque realizarase mesa redonda onde se poderán realizar preguntas 

Director de Estudos Internacionais EastValleyFoot an AnkleSpecialist. 

 

Estrutura e descrición do Prato Glenoideo: consideracións anatómicas 

Patomecánica do Antepé e deformidades dinámicas e estáticas das dedas 

Quirúrxicas: Avaliación e Manexo Preoperatorio do 

Replanteamento da cirurxía dixital e a súa repercusión metatarsal 

Inestabilidade da Segunda Articulación Metatarsofalánxica: Valoración e 

icada á Ortopoloxía. 

Efecto Cinemático e Cinético das Orteses Plantares. Porque funcionan as 
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� Domingo 27 de xuño

- Introdución á Cirurxía Percutánea ou Minimamente Invasiva (MIS)

- Implicacións Prácticas da Farmacodinámica dos Anestésicos Locais e 

Corticoides. 

- Infiltracións locais en patoloxías metatarsais.

- Protocolo Práctico da Aplicación de Terapias Físicas na Terapia Metatarsal.

Orzamento económico: 

Gastos  

Custos persoal: 1.936,00 

Outros Gastos tales como materiais e 

subministración: 4.054,76 

Valoración do curso: 

Nª de enquisas entregadas: 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito)

 

Valoración relacionada coa organización do 

curso 

 

Información previa 

Información recibida durante o 

curso 

Datas de celebración 

Horario 

Adecuación da duración do 

curso aos contidos 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Domingo 27 de xuño 

Introdución á Cirurxía Percutánea ou Minimamente Invasiva (MIS)

Implicacións Prácticas da Farmacodinámica dos Anestésicos Locais e 

Infiltracións locais en patoloxías metatarsais. 

Protocolo Práctico da Aplicación de Terapias Físicas na Terapia Metatarsal.

 Ingresos 

Outros Gastos tales como materiais e 

Aportación  asistentes: 5.255,00

Aportación do Colexio: 735,76

Nª de enquisas entregadas: 50 

van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito) 

Satisfacción persoal

 1

O curso cumpriu as expectativas 0

Grao de satisfacción global do curso 0

Recomendaríao a outras persoas? Si

Valoración relacionada coa organización do 

1 2 3 4 5 

0 1 7 18 24 

0 0 6 20 24 

1 1 11 18 18 

0 2 8 23 17 

1 1 11 15 20 

de Podólogos de Galicia 

Introdución á Cirurxía Percutánea ou Minimamente Invasiva (MIS) 

Implicacións Prácticas da Farmacodinámica dos Anestésicos Locais e os 

Protocolo Práctico da Aplicación de Terapias Físicas na Terapia Metatarsal. 

asistentes: 5.255,00 

735,76 

 

Satisfacción persoal 

1 2 3 4 5 

0 0 5 29 16 

0 0 5 28 17 

Si 50 Non 0 
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Valoración dos relatorios

 1

Anatomía e biomecánica 0

Cirurxía aberta e reconstrutiva 0

Médico-quirúrxica e farmacoloxía 0

Cirurxía MIS 1

Terapias físicas 1

 

 

CIRURXÍA DE  UNLLAS E PARTES BRANDAS

Data e lugar: 

O curso celebrouse o venres 22 de outubro en horario de 

23 de outubro en horario de 9:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h na sede do Colexio 

situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de Compostela

Duración: 15 horas 

Intercambio de experiencias 

Coordinación 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

 

Valoración do desenvolvemento do curso

 1 

Os medios utilizados polos 

docentes foron os axeitados 
0 

A documentación foi de 

utilidade 
0 

Existiu un alto grao de 

participación dos asistentes 
0 

Estableceuse boa relación 

entre os docentes e o 

alumnado 

0 

O lugar de impartición era o 

axeitado? Si

Valoración dos relatorios 

1 2 3 4 5 

0 0 2 29 19 

0 0 3 18 28 

0 1 7 21 20 

1 0 7 18 23 

1 4 3 23 9 

PARTES BRANDAS  

O curso celebrouse o venres 22 de outubro en horario de 15:00h a 22:00h e o sábado 

23 de outubro en horario de 9:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h na sede do Colexio 

situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de Compostela

0 2 7 23 16 

0 2 8 17 20 

 

Cirurxía aberta e reconstrutiva

f o i  o  r e l a t o r i o  m á i s  v a l o r a d o .

de Podólogos de Galicia 

Valoración do desenvolvemento do curso 

 2 3 4 5 

 0 3 18 29 

 4 8 24 13 

 4 15 19 9 

 0 2 15 33 

Si 38 Non 2 

15:00h a 22:00h e o sábado 

23 de outubro en horario de 9:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h na sede do Colexio 

situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de Compostela. 

Cirurxía aberta e reconstrutiva 

f o i  o  r e l a t o r i o  m á i s  v a l o r a d o .  
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Nº de asistentes: 25 alumnas/os

Obxectivo xeral: 

A cirurxía de unlla é unha das cirurxías máis frecuentes que se leva a cabo na/o 

podóloga/o. Hai patoloxías cuxa solución definitiva é o tratamento cirúrxico, neste 

curso abordase de maneira sinxela esta operación que po

resultados.  

Dirixido a: 

� Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Ponentes: 

� D. Francisco Javier García Carmona

� D. Borja Pérez Serrano

Programa: 

� Protocolo precirúrxico

� Cirurxía da unlla 

� Cirurxía de partes blandas

� Módulo Transversal: Formación para a 

Orzamento económico: 

Gastos  

Custos persoal docente: 1500,00

Outros Gastos tales como materiais e 

subministración: 979,56 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

coa acción formativa: 224,61 

*No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade

Valoración do curso: 

Nª de enquisas entregadas: 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito)

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

25 alumnas/os 

cirurxía de unlla é unha das cirurxías máis frecuentes que se leva a cabo na/o 

podóloga/o. Hai patoloxías cuxa solución definitiva é o tratamento cirúrxico, neste 

curso abordase de maneira sinxela esta operación que polo xeral obtén bos 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

D. Francisco Javier García Carmona. 

D. Borja Pérez Serrano 

Protocolo precirúrxico 

Cirurxía de partes blandas 

Módulo Transversal: Formación para a igualdade.  

 Ingresos 

Custos persoal docente: 1500,00 

Outros Gastos tales como materiais e 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Traballo: 2681,25* 

Aportación do Colexio: 22,92

*No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade 

Nª de enquisas entregadas: 21 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito) 

de Podólogos de Galicia 

cirurxía de unlla é unha das cirurxías máis frecuentes que se leva a cabo na/o 

podóloga/o. Hai patoloxías cuxa solución definitiva é o tratamento cirúrxico, neste 

lo xeral obtén bos 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Aportación do Colexio: 22,92 
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Valoración relacionada coa organización do 

curso 

 

Información previa 

Información recibida durante o 

curso 

Datas de celebración 

Horario 

Adecuación da duración do curso 

aos contidos 

Intercambio de experiencias 

Coordinación 

 

 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Satisfacción persoal

 1

O curso cumpriu as expectativas 0

Grao de satisfacción global do curso 0

Recomendaríao a outras persoas? Si

Valoración relacionada coa organización do 

1 2 3 4 5 

3 0 1 8 9 

0 0 2 4 15 

0 0 2 5 13 

1 0 4 6 10 

0 1 2 7 11 

0 0 1 7 13 

0 0 0 5 16 

Valoración do desenvolvemento do curso

 

Os medios utilizados polos docentes 

foron os axeitados 

A documentación foi de utilidade 

Existiu un alto grao de participación 

dos asistentes 

Estableceuse boa relación entre os 

docentes e o alumnado 

 

de Podólogos de Galicia 

Satisfacción persoal 

1 2 3 4 5 

0 0 0 10 11 

0 0 0 11 10 

Si 21 Non 0 

Valoración do desenvolvemento do curso 

1 2 3 4 5 

0 0 1 8 12 

1 2 1 8 8 

0 1 3 3 14 

0 0 1 3 17 
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Valoración dos relatorios

 1 2

Protocolo pre-cirúrxico 0 1

Cirurxía de unllas 0 0

Cirurxía de partes brandas 0 0

Formación para a igualdade 0 0

 

 

KINIESOTAPE  

Data e lugar: 

O curso celebrouse o venres 29 de outubro en horario de 15:00h a 22:00h e o sábado 

30 de outubro en horario de 9:00

Duración: 15 horas 

Nº de asistentes: 25 alumnas/os

Obxectivo xeral 

Ampliar coñecementos axeitados a terapéutica do pé, mediante a técnica do vendaxe 

neuromuscular, como complemento aos principais tratamento

dixitais 

Dirixido a: 

� Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Ponentes: 

� D. Sergio Toba Domínguez

� D. Alfonso Alonso González

Programa: 

� Introdución a Vendaxe Neuromuscular

� Conceptos básicos de anatomía imprescindíbeis para a aplicación das 

vendaxes neuromusculares

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Valoración dos relatorios 

 3 4 5 

 1 7 12 

 1 5 15 

 0 5 16 

 0 6 15 

O curso celebrouse o venres 29 de outubro en horario de 15:00h a 22:00h e o sábado 

30 de outubro en horario de 9:00h a 14:00h e de 16:00h a 19:00h 

25 alumnas/os 

Ampliar coñecementos axeitados a terapéutica do pé, mediante a técnica do vendaxe 

neuromuscular, como complemento aos principais tratamentoortesicos plantares e 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

D. Sergio Toba Domínguez 

D. Alfonso Alonso González 

Introdución a Vendaxe Neuromuscular 

Conceptos básicos de anatomía imprescindíbeis para a aplicación das 

vendaxes neuromusculares 

Cirurxía de partes brandas

f o i  o  r e l a t o r i o  m á i s  v a l o r a d o

de Podólogos de Galicia 

O curso celebrouse o venres 29 de outubro en horario de 15:00h a 22:00h e o sábado 

Ampliar coñecementos axeitados a terapéutica do pé, mediante a técnica do vendaxe 

ortesicos plantares e 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

Conceptos básicos de anatomía imprescindíbeis para a aplicación das 

Cirurxía de partes brandas 

f o i  o  r e l a t o r i o  m á i s  v a l o r a d o  
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� Mecanismo de acción destas vendaxes dentro dos receptores 

� Indicación e Contraindicacións.

� Técnicas básicas de tratamento

� Aplicación práctica 

� Vendaxes organizados por patoloxías do membro inferior e do pé

� Módulo Transversal: Formación para a igualdade.

Orzamento económico: 

Gastos  

Custos persoal docente: 1500,00

Outros Gastos tales como materiais e 

subministración: 833,48 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

coa acción formativa: 200 

* No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade

Valoración do curso: 

Nª de enquisas entregadas: 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito)

 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Mecanismo de acción destas vendaxes dentro dos receptores sensoriais

Indicación e Contraindicacións. 

Técnicas básicas de tratamento 

 

Vendaxes organizados por patoloxías do membro inferior e do pé

Módulo Transversal: Formación para a igualdade. 

 Ingresos 

persoal docente: 1500,00 

Outros Gastos tales como materiais e 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Traballo: 2493,75* 

Aportación do Colexio: 39,73

ingresaron o 65% desta cantidade  

Nª de enquisas entregadas: 21 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito) 

Satisfacción persoal

 

O curso cumpriu as expectativas 

Grao de satisfacción global do curso 

Recomendaríao a outras persoas? 

 

de Podólogos de Galicia 

sensoriais 

Vendaxes organizados por patoloxías do membro inferior e do pé 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Aportación do Colexio: 39,73 

 

Satisfacción persoal 

1 2 3 4 5 

0 0 3 4 14 

0 0 3 4 14 

Si 21 Non 0 
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Valoración relacionada coa organización do curso

 

Información previa 

Información recibida durante o curso 

Datas de celebración 

Horario 

Adecuación da duración do curso aos contidos

Intercambio de experiencias 

Coordinación 

 

 

Valoración dos relatorios

 1 2

Kiniesotape 0 0

Formación para a Igualdade 2 0

 

 

FARMACOLOXÍA E SOPORTE 

Data e lugar: 

O curso celebrouse o venres día 12 de novembro en horario de 16:00h a 21:00h, o 

sábado 13 de 9:00h a 14:00h e de 15:30h a 20:30h e o domingo 14 de 9:30h a 12:30h 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Valoración relacionada coa organización do curso 

1 2 3 4 5 

0 2 4 6 9 

 0 0 2 9 10 

1 2 5 7 6 

0 1 4 7 9 

Adecuación da duración do curso aos contidos 1 2 2 7 8 

0 0 5 2 13 

0 0 2 6 12 

Valoración do desenvolvemento do curso

 

Os medios utilizados polos docentes 

foron os axeitados 

A documentación foi de utilidade 

Existiu un alto grao de participación 

dos asistentes 

Estableceuse boa relación entre os 

docentes e o alumnado 

Valoración dos relatorios 

2 3 4 5 

0 2 2 17 

0 3 3 12 

OPORTE VITAL BÁSICO 

O curso celebrouse o venres día 12 de novembro en horario de 16:00h a 21:00h, o 

sábado 13 de 9:00h a 14:00h e de 15:30h a 20:30h e o domingo 14 de 9:30h a 12:30h 

de Podólogos de Galicia 

Valoración do desenvolvemento do curso 

1 2 3 4 5 

0 0 4 5 12 

1 1 4 4 11 

0 0 1 6 14 

0 0 1 2 18 

O curso celebrouse o venres día 12 de novembro en horario de 16:00h a 21:00h, o 

sábado 13 de 9:00h a 14:00h e de 15:30h a 20:30h e o domingo 14 de 9:30h a 12:30h 
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na sede do COPOGA situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 B

Compostela. 

Duración: 18 horas 

Nº de asistentes: 25 alumnas/os

Obxectivo xeral 

Responder as necesidades de formación das/os profesionais da podoloxía ofrecendo 

formación sobre a actuación inicial, con medios básicos,en caso de parada cardio

respiratoria e nocións de farmacoloxía de urxencia.

Dirigido a: 

� Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galica

Ponentes: 

� D. JesúsJiménez García

� D. Celestino Piñeiro Lourido

� Dna. Irene Olivia DíezLídin

� D. Rosendo Bugarín

� Dna. Cristina R. Orosa Puente (Módulo de Igualdade)

Programa: 

� Farmacoloxía 

� Soporte Vital Básico

Orzamento Económico: 

Gastos  

Custos persoal docente: 2813,60

Outros Gastos tales como materiais e 

subministración: 555,56 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

coa acción formativa: 270 

* No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

sede do COPOGA situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de 

25 alumnas/os 

Responder as necesidades de formación das/os profesionais da podoloxía ofrecendo 

ación inicial, con medios básicos,en caso de parada cardio

e nocións de farmacoloxía de urxencia. 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galica

D. JesúsJiménez García 

Celestino Piñeiro Lourido 

DíezLídin 

Rosendo Bugarín 

Cristina R. Orosa Puente (Módulo de Igualdade) 

Soporte Vital Básico 

 Ingresos 

Custos persoal docente: 2813,60 

Outros Gastos tales como materiais e 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Traballo: 3577,50* 

Aportación do Colexio: 61,66

* No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade  

 

de Podólogos de Galicia 

aixo de Santiago de 

Responder as necesidades de formación das/os profesionais da podoloxía ofrecendo 

ación inicial, con medios básicos,en caso de parada cardio-

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galica 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Aportación do Colexio: 61,66 
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Valoración do curso: 

Nª de enquisas entregadas: 19

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito)

 

Valoración relacionada coa 

organización do curso 

 1 2

Información previa 4 5

Información recibida 

durante o curso 0 1

Datas de celebración 0 0

Horario 1 0

Adecuación da duración 

do curso aos contidos 2 1

Intercambio de 

experiencias 1 1

Coordinación 0 0

 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

enquisas entregadas: 19 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito) 

Satisfacción persoal

 

O curso cumpriu as expectativas 

Grao de satisfacción global do curso 

Recomendaríao a outras persoas? 

2 3 4 5 

5 2 5 3 

1 4 7 7 

0 5 9 5 

0 6 8 3 

1 4 8 4 

1 3 8 6 

0 6 7 6 

Valoración do desenvolvemento do curso

 

Os medios utilizados polos docentes 

foron os axeitados 

A documentación foi de utilidade 

Existiu un alto grao de participación 

dos asistentes 

Estableceuse boa relación entre os 

docentes e o alumnado 

de Podólogos de Galicia 

 

Satisfacción persoal 

1 2 3 4 5 

2 3 5 3 6 

 0 0 6 6 7 

Si 18 Non 1 

Valoración do desenvolvemento do curso 

1 2 3 4 5 

0 0 2 5 12 

0 0 3 8 8 

0 1 4 7 6 

0 0 3 6 10 
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Valoración dos relatorios

 1 2

Farmacoloxía 5 6

Soporte Vital Básico 0 0

Formación para a Igualdade 1 0

 

 

BIOMECÁNICA E ORTOPODOLOXÍA

Data e lugar: 

O curso celebrouse o venres día 19 de novembro de 16:00 a 20:00h, sábado día 20 de 

9:00h a 13:00h e de 16:00h a 20:00h e o domingo 21 de 9:00h a 14:00h na sede do 

Colexio situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de Compostela.

Duración: 18 horas 

Nº de asistentes: 15 alumnas/os

Obxectivo xeral 

Introducir ás/aos novas/os colexiadas/os na ortopodoloxía

como medio necesario para o desenvolvemento da súa actividade como podólogo e 

realizar unha formación continuada para os podólogos xa exercentes pola necesidade 

de coñecer e aplicar as innovacións no campo da ortopodoloxía prácti

tecnolóxicos no campo da Biomecánica.

Dirixido a: 

� Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Ponentes: 

� D. Roberto Pascual Gutiérrez

� Dna. Cristina R. Orosa Puente (Módulo de Igualdade)

Programa: 

� Exploración clínica dos 

� Técnicas complementarias de diagnostico e a súa interpretación

� Biomecánica de membros inferiores

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Valoración dos relatorios 

2 3 4 5 

6 1 4 3 

0 1 4 14 

0 9 3 5 

RTOPODOLOXÍA  

curso celebrouse o venres día 19 de novembro de 16:00 a 20:00h, sábado día 20 de 

9:00h a 13:00h e de 16:00h a 20:00h e o domingo 21 de 9:00h a 14:00h na sede do 

Colexio situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de Compostela.

alumnas/os 

Introducir ás/aos novas/os colexiadas/os na ortopodoloxía práctica e na biomecánica 

como medio necesario para o desenvolvemento da súa actividade como podólogo e 

realizar unha formación continuada para os podólogos xa exercentes pola necesidade 

de coñecer e aplicar as innovacións no campo da ortopodoloxía práctica e os avances 

tecnolóxicos no campo da Biomecánica. 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

D. Roberto Pascual Gutiérrez 

Dna. Cristina R. Orosa Puente (Módulo de Igualdade) 

Exploración clínica dos membros inferiores 

Técnicas complementarias de diagnostico e a súa interpretación

Biomecánica de membros inferiores 

Soporte Vital Básico

foi  o relatorio máis valorado

de Podólogos de Galicia 

curso celebrouse o venres día 19 de novembro de 16:00 a 20:00h, sábado día 20 de 

9:00h a 13:00h e de 16:00h a 20:00h e o domingo 21 de 9:00h a 14:00h na sede do 

Colexio situada na Avda. Quiroga Palacios, 65 Baixo de Santiago de Compostela. 

práctica e na biomecánica 

como medio necesario para o desenvolvemento da súa actividade como podólogo e 

realizar unha formación continuada para os podólogos xa exercentes pola necesidade 

ca e os avances 

Podólogos colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

Técnicas complementarias de diagnostico e a súa interpretación 

Soporte Vital Básico 

foi  o relatorio máis valorado 
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� Deseño e confección das orteses plantares, dixitais e Férulas

� Estudo do Calzado 

� Ortopodoloxía no pé de risco

� Tratamento ortopodolóxico

cirúrxicas. 

� Módulo Transversal: Formación para a igualdade

Orzamento económico: 

Gastos  

Custos persoal docente: 1313,60

Outros Gastos tales como materiais e 

subministración: 100,19 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

coa acción formativa: 150 

* No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade

Valoración do curso: 

Nª de enquisas entregadas: 13

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito)

 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

Deseño e confección das orteses plantares, dixitais e Férulas 

 

Ortopodoloxía no pé de risco 

Tratamento ortopodolóxico Post- cirúrxico en situacións de Risco en Iatroxenias 

Módulo Transversal: Formación para a igualdade 

 Ingresos 

1313,60 

Outros Gastos tales como materiais e 

Custos dos servizos de asesoría en relación 

Subvención do FSE e da Consellería de 

Traballo: 1431,00* 

Aportación do Colexio: 132,79

* No 2010 ingresaron o 65% desta cantidade  

Nª de enquisas entregadas: 13 

Escalas de valoración van de 1 (menos satisfeito) a 5 (máis satisfeito) 

Satisfacción persoal

 

O curso cumpriu as expectativas 

Grao de satisfacción global do curso 

Recomendaríao a outras persoas? 

 

de Podólogos de Galicia 

cirúrxico en situacións de Risco en Iatroxenias 

Subvención do FSE e da Consellería de 

132,79 

 

Satisfacción persoal 

1 2 3 4 5 

0 0 2 7 4 

 0 0 2 7 4 

Si 13 Non 0 
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Valoración relacionada coa organización do 

curso 

 

Información previa 

Información recibida durante o 

curso 

Datas de celebración 

Horario 

Adecuación da duración do 

curso aos contidos 

Intercambio de experiencias 

Coordinación 

 

 

Valoración dos relatorios

 1 2

Biomecánica 0 0

Ortopodoloxía 0 2

Formación para a Igualdade 0 0

 

 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

relacionada coa organización do 

1 2 3 4 5 

2 0 4 5 2 

0 0 2 6 3 

0 1 2 4 5 

0 1 2 5 4 

0 1 4 5 2 

0 0 4 6 2 

0 0 1 5 6 

Valoración do desenvolvemento do curso

 

Os medios utilizados polos docentes 

foron os axeitados 

A documentación foi de utilidade 

Existiu un alto grao de participación 

dos asistentes 

Estableceuse boa relación entre os 

docentes e o alumnado 

Valoración dos relatorios 

2 3 4 5 

0 0 7 6 

2 1 6 4 

0 2 6 5 

 

de Podólogos de Galicia 

Valoración do desenvolvemento do curso 

1 2 3 4 5 

0 0 1 5 7 

0 1 2 7 3 

0 0 2 7 4 

0 0 0 2 11 
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Un dos grandes proxectos de este ano foi a creación dunha nova páxina web

que, ademais de adaptarnos a normativa vixente, supux

os profesionais da podoloxía e

educar a cidadanía sobre os coidados básicos do

podólogos colexiados. 

A partires do mes de abril 

ligazón www.copoga.com e, dende entón, recibíronse as seguintes visitas:

Outras novidades do 2010 

a todas/os colexiadas/os, dun novo deseño de 

de identificación.  

PÁXINA WEB 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

proxectos de este ano foi a creación dunha nova páxina web

que, ademais de adaptarnos a normativa vixente, supuxese un punto de encontro para 

os profesionais da podoloxía e, ao mesmo tempo, servise como modo 

obre os coidados básicos do pé e a importancia de acudir a

a páxina web do Colexio está a disposición de todos nós no 

e, dende entón, recibíronse as seguintes visitas:

 

 foi o cambio de imaxe corporativa, así como tamén 

a todas/os colexiadas/os, dun novo deseño de carné de colexiada/o e de dúas tarxetas

de Podólogos de Galicia 

proxectos de este ano foi a creación dunha nova páxina web colexial 

un punto de encontro para 

como modo de sensibilizar e 

pé e a importancia de acudir a 

a páxina web do Colexio está a disposición de todos nós no 

e, dende entón, recibíronse as seguintes visitas: 

foi o cambio de imaxe corporativa, así como tamén o envío, 

e de dúas tarxetas 
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A exhibición dunha tarxeta de identificación

obrigatorio polo artigo 3.g) 

de xaneiro; e, dende o Colexio, animámosvos a

utilización da identificación colexial

elemento de loita contra o intrusismo.

As emisións das tarxetas, aos novos colexiados, 

realizarase nos meses de xuño e decembro, e, tod

aqueles colexiados que o desexedes podedes 

solicitar a emisión de uns novos carnés ou tarxetas, 

tendo en conta que o prezo será de 7 

meses de xuño e decembro. Os que desexen 

dispoñer delas noutras datas deberán ademais asumir 

os custos de produción (15 

 

 

 

No intento de ofrecerlles un maior número de servizos ás/aos nosas/os colexiadas/os, 

o colexio asinou acordos con empresas que nos ofrecen produtos con condicións 

moito máis vantaxosas que ao contratalos 

Asemade, e dentro do prazo establecido, as/os nosas/os colexiadas/os poden 

adherirse aos convenios que o Consejo General

coas mutualidades ISFAS, MUFACE e MUGEJU.

 

 

 

A Colexiación inclúe a inscrición de balde as revistas 

Podólogia que seguiu efectiva durante o ano 2010.

 

PUBLICACIÓNS  

CONVENIOS 

 Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

ión dunha tarxeta de identificación é 

obrigatorio polo artigo 3.g) do Decreto 12/2009 do 8 

de xaneiro; e, dende o Colexio, animámosvos a 

utilización da identificación colexial xa supón un 

elemento de loita contra o intrusismo. 

As emisións das tarxetas, aos novos colexiados, 

realizarase nos meses de xuño e decembro, e, todos 

aqueles colexiados que o desexedes podedes 

solicitar a emisión de uns novos carnés ou tarxetas, 

tendo en conta que o prezo será de 7 € a unidade nos 

meses de xuño e decembro. Os que desexen 

dispoñer delas noutras datas deberán ademais asumir 

(15 € + IVE). 

No intento de ofrecerlles un maior número de servizos ás/aos nosas/os colexiadas/os, 

o colexio asinou acordos con empresas que nos ofrecen produtos con condicións 

moito máis vantaxosas que ao contratalos individualmente. 

Neste ano 2010 asináronse convenios con PSN e co 

Grupo Santander. 

Asemade, e dentro do prazo establecido, as/os nosas/os colexiadas/os poden 

adherirse aos convenios que o Consejo General de Podólogos de Galicia ten asinado 

coas mutualidades ISFAS, MUFACE e MUGEJU. 

a inscrición de balde as revistas El Peu e Revista Española de 

que seguiu efectiva durante o ano 2010. 

 

de Podólogos de Galicia 

No intento de ofrecerlles un maior número de servizos ás/aos nosas/os colexiadas/os, 

o colexio asinou acordos con empresas que nos ofrecen produtos con condicións 

Neste ano 2010 asináronse convenios con PSN e co 

Asemade, e dentro do prazo establecido, as/os nosas/os colexiadas/os poden 

de Podólogos de Galicia ten asinado 

Revista Española de 
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BALANCE ABREVIADO 
EJERCICIO 2010 

2 010  2 009  2 010  2 009 
B)   Inmovilizado  18 029,53  19 325,11  A) Fondos propios  85 552,26  178 920,90 

II  Inmovilizaciones inmateriales  4.895,00  2.424,00  II  Reservas  65 394,57  159 502,64 
IV  Otras inmovilizaciones materiales  11.874,53  15.641,11  IV Excedentes de ejercicios anteriores  ‐1 027,96 
V  Inmovilizaciones financieras  1 260,00  1 260,00  V  Excedente del ejercicio  20 157,69  20 446,22 

D)  Activo circulante  69 622,72  117 729,27  E  Acreedores a corto plazo  2 099,99  ‐41 866,52 
II  Existencias  1 322,02 

  III 
Usuarios y otros 
deudores de la 
actividad propia 

2 678,88  20 096,69           

IV  Otros deudores  7 163,65 
VI   Tesorería  59 780,19  96 310,56 

TOTAL GENERAL  87 652,25  137 054,38  TOTAL GENERAL  87 652,25  137 054,38 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
EJERCICIO 2010 

2 010  2 010 
A)  Gastos  100 115,98  B) Ingresos  106 289,43 

1  Ayudas monetarias y otras  I  Ingresos de la actividad  106 289,43 
a)  Ayudas monetarias  a)  Cuotas de usuarios y afiliados  96 105,93 

3  Gastos de personal  6 442,12 
a)  Sueldos, salarios y asimilados  5 823,01  c)   Subvenciones  10 183,50 

b)  Cargas sociales  619,11 
4  Dotaciones para amortización del inmovilizado  1 173,08 
5  Otros gastos  92 500,78 

I  RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION  6 173,45 
4  Ingresos financieros  3,41 

II  RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS  3,41 
III  RESULT. POSIT. ACTIVIDADES ORDINARIAS  6 176,86 
14  Gastos y pérdidas de otros ejercicios  10 510,92  10  Ingresos y beneficios de otros ejercicios  24 634,09 
IV  RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS  14 123,17 
V  RESULT. POSIT. ANTES DE IMPUESTOS  20 300,03 
15  Impuesto de sociedades  142,34 
VI  EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  20 157,69 
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MEMORIA DEL COLEGIO DE PODÓLOGOS DE GALICIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ÍNDICE 

1.   Actividad de la entidad 

2.   Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

2.3. Comparación de la información. 

3.   Aplicación de resultados 

4.   Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado inmaterial. 

4.2. Inmovilizado material. 

4.3. Impuesto sobre beneficios. 

4.4. Ingresos y gastos. 

4.5. Subvenciones, donaciones y legados. 

5.   Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

6.   Situación fiscal 

7.  Ingresos y gastos. 

8.   Subvenciones, donaciones y legados. 

9.   Otra información 

10.  Liquidación del presupuesto 2010 

11.  Cuadro de Financiación 
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COLEGIO DE PODOLOGOS DE GALICIA 

Memoria del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2010 

1.   Actividad de la entidad 

1.1  Según  el  artículo  9  de  sus  Estatutos,  el  Colegio  de  Podólogos  de Galicia  (en 
adelante, COPOGA), tiene las siguientes finalidades: 

a) Ordenar dentro do marco que establecen as leis e vixiar o exercicio da profesión.  

b)  Colaborar  cos  poderes  públicos  na  regulamentación  das  condicións  xerais  do 
exercicio da profesión. 

c) Representar os  intereses xerais da profesión na Comunidade Autónoma de Galicia, 
especialmente nas súas relacións coas administracións públicas de calquera ámbito.  

d) Defender os  intereses profesionais dos colexiados e a protección dos  intereses dos 
consumidores e usuarios. 

e) Fomentar as relacións profesionais entre os colexiados e coas demais profesións.  

f) Velar para que a actividade profesional  se adecue ás necesidades e  intereses dos 
colexiados.  

1.2  Según el artículo 10 de sus Estatutos, le corresponden las siguientes funciones:  

a) Velar pola ética profesional e polo respecto aos dereitos dos cidadáns, e exercer a 
potestade disciplinaria en materias profesionais e colexiais.  

b)  Participar  nos  órganos  consultivos  da  Administración,  cando  esta  o  requira,  en 
materia de competencia da profesión.  

c)  Impedir e, de  ser preciso, perseguir, ata  chegar aos  tribunais de xustiza,  todos os 
casos de  intrusismo profesional e competencia desleal que afecten os podólogos e o 
exercicio da súa profesión, no suposto de que se exerza ou se pretenda exercer. 

d)  Organizar  actividades  e  servizos  comúns  de  carácter  profesional,  cultural, 
asistencial, de prevención e análogos, que sexan de interese para os colexiados.  
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e) Organizar conferencias, congresos, xornadas, seminarios, talleres; publicar revistas, 
folletos, circulares e, en xeral, poñer en práctica os medios necesarios para estimular o 
perfeccionamento técnico, científico e humanístico da profesión.  

f)  Elaborar  os  estatutos  e  os  regulamentos  de  orde  interna  que  se  xulguen 
convenientes para a boa marcha do Colexio. 

g) Intervir, como conciliador e con procedementos de arbitraxe, nos conflitos que, por 
motivos profesionais, xurdan entre os colexiados.  

h) Elaborar criterios orientativos para o cálculo de honorarios de emisión de informes e 
ditames en procedementos xudiciais, de conformidade coa lexislación vixente, para os 
efectos de taxación para os casos de asistencia xudicial gratuíta. 

i) Dispoñer dun servizo permanente de atención aos colexiados e aos consumidores e 
usuarios dos seus servizos profesionais. 

j) Elaborar a memoria anual, nos  termos e  contidos establecidos na  lei, que  se  fará 
pública na páxina web do Colexio dentro do primeiro trimestre de cada ano.  

k)  Encargarse  do  cobramento  das  percepcións,  remuneracións  e  honorarios 
profesionais,  cando o  colexiado o  solicite  libre e expresamente, nos  casos en que o 
Colexio teña creados os servizos adecuados e nas condicións que determine a Xunta de 
Goberno do Colexio.  

l)  Cumprir  e  facerlles  cumprir  aos  colexiados  as  leis  xerais  e,  especialmente,  os 
estatutos  e  os  regulamentos  de  réxime  interno,  así  como  as  normas  e  decisións 
adoptadas polos órganos colexiados en materia da súa competencia. 

m) Recoller e elaborar as normas deontolóxicas comúns á profesión.  

n) Emitir  informe sobre a elaboración de normas que afecten as condicións xerais do 
exercicio profesional ou as titulacións habilitantes.  
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ñ) Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados e sobre as sancións 
firmes  impostas a eles, así como as peticións de  inspección ou  investigación que  lles 
formule calquera autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea nos 
termos previstos na normativa vixente, en particular, no que se refire ás solicitudes de 
información  e  de  realización  de  controis,  inspeccións  e  investigacións  que  estean 
debidamente motivadas e que a  información obtida se empregue unicamente para a 
finalidade para a que se solicitou. 

o) Todas as demais funcións que sexan beneficiosas para os intereses profesionais dos 
podólogos, colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, e que se encamiñen 
ao  cumprimento  dos  obxectivos  colexiais,  así  como  as  que  lle  sexan  atribuídas  de 
acordo coa lexislación vixente.  

2.   Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010  adjuntas han  sido  formuladas por  los 
miembros dela Junta de Gobierno a partir de  los registros contables de  la Sociedad a 
31 de diciembre de 2010 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios 
de  valoración  recogidos  en  el  Real  Decreto  776/1998,  por  el  que  se  aprueban  las 
normas  de  adaptación  del  Plan  General  de  Contabilidad  a  las  entidades  sin  fines 
lucrativos  y  las  normas  de  información  presupuestaria  de  estas  entidades,  la 
disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el 
que  se  aprueba  el  Plan  General  de  Contabilidad  (PGC),  que  establece  que  las 
adaptaciones  sectoriales  en  vigor  a  la  fecha  de  publicación  del  citado  real  decreto 
siguen aplicándose en todo aquello que no se opone a lo dispuesto en el nuevo PGC, y 
el resto de disposiciones  legales vigentes en materia contable, y muestran  la  imagen 
fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de COPOGA. 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún  tipo de  riesgo  importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
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2.3. Comparación de la información. 

Tal  como  figura  en  el  punto  6º  del Acta  de  la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente al primer semestre del 2010, “Estado de Cuentas”, la anterior Junta 
de  Gobierno  no  entregó  a  la  actual  documentación  contable  suficiente  para 
establecer  la  situación patrimonial  al 31 de diciembre de 2009.  La  actual directiva 
tampoco dispone de acta de aprobación por la Asamblea General de las Cuentas del 
ejercicio 2009. No obstante, estas cuentas anuales presentan a efectos comparativos, 
con  cada  una  de  las  partidas  del  balance  de  situación  además  de  las  cifras  del 
ejercicio 2010, las correspondientes al ejercicio anterior que se pueden deducir de la 
información disponible. 

Hasta  el  ejercicio  2009  COPOGA  no  amortizó  los  elementos  del  inmovilizado 
material por lo que en el ejercicio 2010 se procede a dotar la amortización acumulada 
hasta  31  de  diciembre  de  2009,  que  asciende  a  2.593,50€,  que  se  registran  en  la 
cuenta de “Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores” y la correspondiente al ejercicio 
2010, que asciende a 1.173,08€. 

En  el  ejercicio  2010  la  Sociedad  ha  registrado  pérdidas  por  deterioro  de  los 
inmovilizados materiales que ascienden a 2.424,00€ debido a que no se ha encontrado 
documentación que soporte la existencia, precio de adquisición, fecha de adquisición, 
etc.,  ni  se  han  identificado  elementos  pendientes  de  registro  que  pudieran 
corresponder al  importe recogido en  la cuenta 211000 “Inmovilizaciones materiales”. 
Dichas pérdidas se han contabilizado en “Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores”. 

En  el  ejercicio  2010  la  Sociedad  ha  registrado  pérdidas  por  deterioro  de 
existencias  que  ascienden  a  1.322,02€  debido  a  que  no  se  ha  encontrado 
documentación que soporte la existencia, precio de adquisición, fecha de adquisición, 
etc.,  ni  se  han  identificado  elementos  pendientes  de  registro  que  pudieran 
corresponder al importe recogido en la cuenta 30000 “Existencias”. Dichas pérdidas se 
han contabilizado en “Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores”. 
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El Colegio no adaptó sus Estatutos a la Ley 11/2001 de Colegios profesionales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia hasta el año 2011, excediendo por ello el plazo de 
1 año previsto en la disposición transitoria de dicha Ley, incumpliendo, entre otras, la 
obligación de auditarse prevista en su artículo 32.3. El 12 de marzo de 2011  la nueva 
Junta presentó a la Asamblea General, que los aprobó, los nuevos Estatutos del Colegio 
y el 3 de junio del mismo año la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia los aprueba también. Su artículo 64 establece la obligatoriedad de someter las 
cuentas  colegiales  a  una  auditoria  después  de  cada  proceso  electoral  para  la 
renovación  total  o  parcial  de  los miembros  de  la  Junta  de Gobierno  y  en  cualquier 
caso, cada 2 años. 

3.   Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente: 

 

Base de reparto  Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 
  
Excedente del ejercicio  20.157,69 20.446,22 
Remanente 
Reservas voluntarias 
Otras reservas  
Total  
 

Aplicación  Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 
  
A fondo social  
A reservas especiales 
A reservas voluntarias  20.157,69 20.446,22 
A compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores 
A otros (identificar)



            

             Colexio Oficial de Podólogos de  Galicia 

 

   

   

   

9 

4.   Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado inmaterial. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su precio de 
adquisición que  incluye, además del  importe  facturado después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, el IVA soportado dada la condición de no deducible al 
tratarse de una entidad exenta. 

4.2. Inmovilizado material. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su precio de 
adquisición que  incluye, además del  importe  facturado después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, el IVA soportado dada la condición de no deducible al 
tratarse de una entidad exenta. 

No existen bienes adquiridos a título gratuito. 

El importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realizan se 
incorpora al valor del inmovilizado correspondiente, valorándose éstas de acuerdo con 
los criterios establecidos en el párrafo anterior. 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, 
todos  los  gastos  adicionales  que  se  produzcan  hasta  su  puesta  en  condiciones  de 
funcionamiento. 

No existen gastos financieros asociados a la adquisición de activos que hayan 
sido  incluidos en el precio de adquisición.  

Se registra  la pérdida por deterioro del valor de un elemento del  inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 
éste como el mayor  importe entre su valor razonable menos  los costes de venta y su 
valor en uso. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento  en  el que  están disponibles para  su puesta  en  funcionamiento, de  forma 
lineal durante su vida útil estimada y considerando un valor residual nulo, en función 
de los siguientes años de vida útil: 

Elemento  Vida útil (años) 

Instalaciones  13,33 

Mobiliario  13,33 

Equipos para proceso de información  13,33 

 

No existen arrendamientos financieros.  

La  entidad  ocupa  su  sede mediante  un  contrato  de  alquiler  vigente  hasta  el 
31/12/2012 con renovaciones anuales. 

4.3. Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por  impuesto corriente se determina mediante  la suma del gasto por 
impuesto  corriente  y  el  impuesto  diferido.  El  gasto  por  impuesto  corriente  de 
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a  la ganancia fiscal, y minorando el 
resultado así obtenido en el  importe de  las bonificaciones y deducciones generales y 
aplicadas en el ejercicio.  

Los  activos  por  impuestos  diferidos  surgen  como  consecuencia  de  las  bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y se  reconocen en el caso de que se 
considere  probable  que  la  Sociedad  vaya  a  tener  en  el  futuro  suficientes  ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

4.4. Ingresos y gastos. 

Los  ingresos  y  gastos  se  imputan  en  función  del  criterio  del  devengo  con 
independencia del momento en que  se produce  la  corriente monetaria o  financiera 
derivada de ellos. 

No obstante,    la Sociedad únicamente contabiliza  los beneficios realizados a  la 
fecha de cierre del ejercicio, en  tanto que  los  riesgos y  las pérdidas previsibles, aun 
siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

4.5. Subvenciones, donaciones y legados. 

Puesto que  las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos, se 
imputan  como  ingresos  en  el  ejercicio  en  que  se  devengan  los  gastos  que  están 
financiando.  



            

             Colexio Oficial de Podólogos de  Galicia 

 

   

   

   

11 

5.   Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

• El movimiento habido en este  capítulo del balance de  situación adjunto es el 
siguiente: 

  
Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009  2.424,00 15.641,11  18.065,11
(+) Entradas 
(‐) Salidas 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009  2.424,00 15.641,11  18.065,11
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010  2.424,00 15.641,11  18.065,11
(+) Entradas  4.895,00 4.895,00
(‐) Salidas 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010  7.319,00 15.641,11  22.960,11
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2009
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2009
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2010
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010  3.766,58  3.766,58
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010 3.766,58  3.766,58
I) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJ. 2009
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2009 
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2010 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 2.424,00 2.424,00
(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJ.2010 2.424,00 2.424,00
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2010 4.895,00 11.874,53  16.769,53
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6.   Situación fiscal 

6.1  Saldos con administraciones públicas 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

  
Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2009 

Deudor 
Hacienda Pública, deudor por IS 3.599,41 0
Hacienda Pública, deudor a por 
subvenciones  3.564,24  0 

Acreedor 
Hacienda Pública, acreedora por 
IVA 
Hacienda Pública, acreedora por 
IRPF  350,14  1.545,68 
Organismos de la Seguridad 
Social  ‐307,27  0 
……..

 

6.2  Impuestos sobre beneficios 

 

Los ingresos por cuotas de afiliados están exentos de Impuesto sobre beneficios, 
siendo  computables  sólo  los  correspondientes  a  ingresos  por  cursos  y  las 
subvenciones. 
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La  antigüedad  de  los  créditos  por  bases  imponibles 
negativas es el siguiente: 

 

Ejercicio Importe

2002 63,58
2004 1.088,15
2005 2.447,68
Total 3.599,41

 

No se han aplicado incentivos fiscales en el ejercicio. 

 

Los ejercicios abiertos a  inspección comprenden  los cuatro últimos ejercicios. 
Las  declaraciones  de  impuestos  no  pueden  considerarse  definitivas  hasta  su 
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que 
la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que 
cualquier  pasivo  fiscal  adicional  que  pudiera  ponerse  de  manifiesto,  como 
consecuencia  de  una  eventual  inspección,  no  tendrá  un  efecto  significativo  en  las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto.  
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7.   Ingresos y Gastos 

 

• El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2010 

1. Consumo de mercaderías  1.005,15 

        ‐ nacionales  1.005,15 

3. Otros gastos de explotación: 91.495,63 

    a) Servicios exteriores  90.763,93 

    b) Tributos  731,70 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal 
de la empresa incluidos en "otros resultados" 

14.123,17 

 

En enero de 2010, antes de la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno, 
se  registraron  gastos  por  importe  de  3.092,11  cuya  documentación  justificativa  es 
insuficiente  y  no  garantiza  que  se  correspondan  con  gastos  de  funcionamiento  del 
Colegio. 

 

8.   Subvenciones, donaciones y legados 

 

• El  importe  y  características  de  las  subvenciones  imputadas  en  la  cuenta  de 
pérdidas y ganancias asciende a 10.183,50€. 

• La subvención recibida proceden de la Xunta de Galicia 

• La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados. 
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9  Otra información 

• Los  importes  recibidos por  los miembros del órgano de  administración de  la 
Entidad  se  corresponden  con  dietas  e  indemnizaciones  por  desatender  las 
propias  consultas,  según  se  aprobó  en  Asamblea  General  Ordinaria  del 
24/04/2010, y ascienden a 16.382,07€ 

• La Entidad sólo tiene en plantilla a 1 persona, contratada a tiempo parcial, que 
desempeña funciones de apoyo en el área administrativa. 

10  Liquidación del presupuesto de 2010. 

En el ejercicio 2009 no se elaboró presupuesto para el ejercicio 2010 por lo que 
la Junta de gobierno no dispone de información para su liquidación. 

 

11 Cuadro de Financiación 

 

Aplicaciones  Orígenes 

Adquisiciones de 
inmovilizado  4.895,00 Recursos procedentes de la 

operaciones  3.363,62

Reducciones del Fondo 
Social  99.403,16 Subvenciones  10.183,50

Total aplicaciones  104.298,16 Total Orígenes  13.547,12

    Exceso de aplicaciones 
sobre orígenes  90.751,04

 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

  Aumentos  Disminuciones 

Deudores    10.254,16

Acreedores    43.966,51

Tesorería    36.530.37

Total    90.751,04

 


