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Esta Memoria resume as distintas actuacións do Colexio, da súa Xunta de Goberno e demais Comisións de 
Traballo desenvolvidas durante o ano 2014, así como a información sobre os temas de maior importancia. 

1. ÓRGANOS DE GOBERNO 

Os órganos de representación, desenvolvemento normativo, control, goberno e administración do Colexio 
son: 

• Asemblea Xeral 

• Xunta de Goberno 

• Presidente 

a. Asemblea Xeral 

É o órgano supremo de expresión da vontade do colexio, está formada por todos/as os/as colexiados/as 
con igualdade de voto, e adopta os seus acordo polo principio maioritario e en concordancia cos estatutos 
do Colexio. 

No ano 2014 tiveron lugar dúas Asembleas Xerais, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

• O 28 de xuño tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria, onde se trataron as seguintes cuestións: 

• Renovouse a Xunta Electoral 
• O presidente do Colexio fixo un repaso das actividades realizadas dende a Asemblea do 

2013 
• Aprobouse a remuneración do cargo de secretario 
• Presentáronse e aprobáronse as contas do ano 2013 
• Presentouse e aprobouse o orzamento elaborado pola Xunta de Goberno para o ano 2014 

• O 29 de novembro tivo lugar unha Asemblea Xeral Extraordinaria, onde se trataron as seguintes 
cuestións: 

• Aprobouse a modificación estatutaria presentada pola Xunta de Goberno, basicamente 
motivada pola adaptación ás recentes modificacións lexislativas e para a habilitación da 
colexiación das novas titulacións de graos. 

• Aprobouse a modificación do regulamento do Corpo Oficial de Peritos presentada pola 
Xunta de Goberno. 
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b. Xunta de Goberno 

É o órgano executivo e representativo do colexio. Asume a dirección e administración do Colexio segundo o 
establecido nos estatutos que nos rexen. Os seus membros son elixidos por votación. A duración dos cargos 
é de catro anos. 

No ano 2014, e despois da celebración de eleccións o día 1 de febreiro de 2014, a Xunta de Goberno do 
CPETIG queda formada como segue:  

• Presidente, Marcos Jaime Mata Mansilla 
• Secretario, Juan Luis Miguéns Ramos 
• Vicesecretaria, Rocío Colmeiro Louzao 
• Tesoureiro, Edgar Rodríguez Silva 
• Vicetesoureira, Anxos Cabado Lourés 
• Vogal, Miguel Abal González 
• Vogal, Fernando González Fernández 
• Vogal, Juan Carlos Mira Pérez 
• Vogal, Xosé Rial Pérez 

 

De esquerda a dereita: Miguel Abal, Rocío Colmeiro, Xosé Rial, Anxos Cabado, Marcos Mata, Juan Carlos Mira, Juan Luis Miguéns, Edgar 
Rodríguez e Fernando González 

Inicialmente ningún dos cargos da Xunta de Goberno ten remuneración algunha pola labor que realizan, xa 
que se presentan de xeito voluntario e desinteresado como candidatos e candidatas para o desempeño do 
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seu cargo. Unicamente se compensan os gastos de viaxe e manutención, debidamente xustificados e 
autorizados, derivados do exercicio das súas funcións de representación do Colexio. 

Na Asemblea Xeral Ordinaria, tal como se ten indicado, aprobouse a remuneración do cargo de secretario. 

Os integrantes da Xunta de Goberno non se atopan en situación de incompatibilidade ou de conflito 
relativos ao seu cargo. 

A Xunta de Goberno dispón dunha lista de correo onde se trata, debate e coordina o traballo diario do 
Colexio. Ademais durante o 2014 leváronse a cabo as seguintes 4 sesións de Xunta de Goberno: 

 - 01/2014 do 20 de febreiro de 2014 

 - 02/2014 do 17 de xuño de 2014 

 - 03/2014 do 18 de setembro de 2014 

 - 04/2014 do 29 de novembro de 2014 

c. Presidente 

O presidente exerce a representación do Colexio e dos seus órganos deliberantes e xestiona os asuntos 
deste ante autoridades e entidades públicas ou privadas. 

O presidente do Colexio ocupa tamén o cargo de presidente do Consello Xeral de Colexios Oficiais de 
Enxeñaría Técnica en Informática (CONCITI) dende o 15 de decembro de 2012. 

i. Reunións e representación. 

Estas son algunhas das reunións e representacións realizadas polo presidente, ou membro da XG en quen 
delegou, ao longo do 2014: 
 
Data Reunión con Representante 
29/01/2014 Plan autonómico de Inclusión Dixital - Amtega Marcos Mata 
05/02/2014 Presentación da Guía de Peritos da UP de Galicia na EGAP Marcos Mata 
27/02/2014 Reunión co gabinete de comunicación Marcos Mata, Juan L. Miguéns 
05/03/2014 Reunión con FEUGA Marcos Mata 
20/03/2014 Presentación do estudo sobre enxeñarías en Ourense Marcos Mata 
02/04/2014 Sinatura do convenio AMTEGA-CPETIG na AMTEGA Marcos Mata 
25/04/2014 Reunión con María José García Sexto – AMTEGA Marcos Mata 
08/05/2014 Reunión con ING NETHERLAN Marcos Mata 
16/05/2014 Presentación de CEPRAL na ESEI – Ourense Marcos Mata 
28/05/2014 Pleno Xunta Directiva e Asemblea UPG Marcos Mata 
29/05/2014 Reunión coa UOC Marcos Mata 
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13/06/2015 Acto de graduación do alumnado do Grao en Enx. 
Informática – USC 

Marcos Mata 

20/06/2015 Acto de graduación do alumnado do Grao en Enx. 
Informática – UVIGO 

Fernando González 

27/06/2014 Presentación de CEPRAL e acto de graduación na FIC – UDC Marcos Mata 
08/07/2014 Reunión de CONCITI – Madrid Marcos Mata 
22/07/2014 Reunión coa empresa Hacce Marcos Mata, Juan L. 

Miguéns, Miguel Abal 
22/07/2014 Presentación dos enderezos pioneiros de puntoGAL Juan L. Miguéns 
29/07/2014 Visita á Cidade da Cultura para coñecer as instalacións para 

futuros actos 
Juan L. Miguéns 

30/07/2014 Reunión con Código Octopus Juan L. Miguéns 
30/07/2014 Presentación de CEPRAL na ETSE – USC Marcos Mata 
11/09/2014 Participación no foro: As profesións informáticas e o papel 

dos Colexios Profesionais. ESEI – UVIGO 
Marcos Mata 

15/09/2014 Reunión na AMTEGA para o convenio do 2015 Marcos Mata 
03/10/2014 Pleno Xunta Directiva e Asemblea UPG Anxos Cabado 
08/10/2014 Entrevista na TVG – Santiago de Compostela Marcos Mata 
09/10/2014 Entrevista na RG – Santiago de Compostela Marcos Mata 
20/10/2014 Reunión coa Fundación Barrié – A Coruña Marcos Mata 
30/10/2014 Reunión coa FEGAMP – Santiago de Compostela Marcos Mata 
13/11/2014 Reunión co coordinador do CITIC – A Coruña Marcos Mata 
20/11/2014 Reunión con Víctor Salgado, do bufete Pintos&Salgado Marcos Mata 
24/11/2014 Pleno Xunta Directiva e Asemblea UPG Anxos Cabado 
01/12/2014 Reunión sobre a Axenda Dixital de Galicia 2020 Marcos Mata 
02/12/2014 Acto de sinatura de convenio coa ESEI Marcos Mata 
12/12/2014 Representación Colexio no acto do 20 aniversario da 

constitución de UP de Galicia 
Anxos Cabado 

 

2. MEMBROS DO COLEXIO 

Poden ser membros do Colexio, colexiados/as, as persoas que estean en posesión do título oficial de 
enxeñaría técnica en informática ou diplomatura en informática, ou títulos estranxeiros homologados, que 
desenvolvan actividades propias da profesión ou exerzan funcións ou cargo en razón dos devanditos títulos 
con domicilio profesional en Galicia. 

Tamén poden darse como pre-colexiados/as as persoas que estean cursando os estudos de enxeñaría 
técnica en informática e teñan acadado un mínimo do 80% dos créditos. O/a pre-colexiado/a ten todos os 
dereitos dos/as colexiados/as, agás: 

• Posibilidade de participación en órganos de goberno. 

• Voto nas asembleas. 
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• Aqueles que para a súa utilización requiran da posesión da titulación. 

a. Movementos de colexiados e colexiadas 

Durante o ano 2014 solicitaron a alta no Colexio 9 persoas, destas altas as nove foron solicitadas por 
homes. Producíronse 13  baixas, das que 3 eran mulleres e 10 homes, dos cales 1 era pre-colexiado. 

As baixas foron voluntarias ou debidas ao non cumprimento das súas obrigas colexiais. O número de 
colexiados/as e precolexiados/as a final de ano foi de 151. 

Nos seguintes gráficos pódese ver a distribución de persoas que pertenceron ao Colexio nos dous últimos 
anos en función do seu domicilio: 

  

 Na seguinte táboa obsérvase a distribución por xénero dos últimos dous anos: 
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No referente á distribución por idade dos colexiados e colexiadas, o colectivo pode ser considerado novo, 
xa que o 65,56% é menor de 40 anos, cunha idade media de 38  anos. 

 

b. Cota colexial 

Co pago da cota colexial para colexiados e colexidas establecida en 100€ anuais, accédese aos servizos do 
Colexio. Os pre-colexiadas e pre-colexiadas teñen una cota de 50€ anuais. Os/as colexiados/as en situación 
de desemprego teñen unha redución da cota colexial do 50% 

O cobro da cota colexial está dividida en dous pagos nos meses de xaneiro e xullo. 

A cota colexial distribúese nos seguintes conceptos e importes: 

Concepto Custo 

Infraestrutura básica do Colexio: Custos da sede, secretaría, comunicacións, portal 
web, asesoría contable, asesoría xurídica, seguros, gastos financeiros 60 € 

Servizos ao colexiado: Gastos de representación do colexio e da profesión; servizo de 
comunicación a colexiados, titulados e á sociedade Entre 24 e 28 € 

Cota do Consello Xeral e Unión Profesional de Galicia Entre 12 e 16 € 

 

3. TRABALLOS PROFESIONAIS 

a. Corpo Oficial de Peritos 

O Corpo Oficial de Peritos (COP) do Colexio é un servizo que ten por obxecto facilitar aos/ás colexiados/as a 
súa actuación profesional en periciais informáticas de calquera organismo ou entidade pública ou privada 
ou persoa física ou xurídica que requira estes servizos, incluíndo os organismos do poder xudicial. 
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O listado de integrantes do COP renóvase anualmente. No ano 2014 o COP integrábano 14 colexiados/as. 

Durante o ano 2014 asignáronse 10 traballos profesionais a membros do COP. 

O Colexio ten asinado dende novembro de 2013 un convenio coa Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para a prestación de asistencia pericial á Administración de 
Xustiza. En base a este convenio, o Colexio, a través do COP, presta asesoramento e ditame pericial nos 
procedementos penais nos que se requira por parte do xuíz ou tribunal a proba pericial de oficio ou a 
pedimento do Ministerio Fiscal ou cando a proba fose acordada a solicitude dun beneficiario de asistencia 
xurídica gratuíta, así como cando se acordase, en procedemento de calquera orde xurisdicional, polo xuíz 
de oficio ou a pedimento do Ministerio Público en beneficio de menores abandonados ou persoas 
incapaces ou desvalidas ou fose acordada polo xuíz a solicitude dun beneficiario de asistencia xurídica 
gratuíta.  

Dos traballos realizados polos integrantes do COP, e que deron conta ao Colexio, extráese a seguinte 
estatística de prezos aplicados1: 

Recopilación de evidencias: 90 € / hora de traballo 
Análise de datos: 90 € / hora de traballo 
Elaboración de informe: 95 € / hora de traballo 
Asistencia a xuízo: 140 € 

 

4. QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 

Durante este ano non se presentaron  queixas  ou reclamacións por clientes, usuarios dos servizos nin de 
colexiados ou colexiadas. 

5. SANCIÓNS 

Durante este ano non se tramitou ningún expediente sancionador. 

6.  SERVIZOS AOS COLEXIADO/AS 

a. Bolsa de traballo 

Este é un servizo de axuda aos colexiados e ás colexiadas no que se publicaron ao longo do ano 5 ofertas de 
traballo dirixidas directamente a profesionais da enxeñaría técnica en informática. 

1 Os importes mostrados son datos estatísticos e en ningún momento supoñen establecemento ou recomendación 
algunha de prezos por parte do CPETIG. 
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b. Formación 

A formación continua dos colexiados e colexiadas é unha das actividades prioritarias do Colexio. No 
apartado de actividades pódense ver as distintas accións dirixidas á formación dos/as colexiados/as. 
Ademais das actividades organizadas polo Colexio, chéganse a acordos con outras entidades para que os 
colexiados e colexiadas poidan acceder a accións formativas en condicións preferentes. 

c. Seguro de responsabilidade civil (RC) 

Co obxecto de dotar dunha maior seguridade ás actuacións profesionais dos colexiados e das colexiadas, o 
Colexio tramita e pon á súa disposición un seguro de responsabilidade civil profesional cuxo obxectivo é 
cubrir as posibles reclamacións de responsabilidade civil efectuadas por terceiros aos colexiados e 
colexiadas por danos materiais, persoais e prexuízos patrimoniais causados por erro ou falta profesional 
cometidos no exercicio da súa actividade como enxeñeiro/a técnico en informática. 

Este seguro é de subscrición voluntaria, e o Colexio financia o 50% da prima básica anual aos colexiados e 
colexiadas que subscriban a póliza. 

Contar cunha póliza de RC é requisito imprescindible para pertencer ao Corpo Oficial de Peritos do Colexio. 

d. Visados 

Os visados son de carácter voluntario, isto non impide que un cliente esixa o visado colexial sobre un 
traballo non obrigado por lei a ser expedido, se iso lle aporta unha seguridade adicional á que lle poidan 
proporcionar outros medios (normas de calidade, seguros, certificado dunha entidade de certificación e 
control, etc.). 

O CPETIG ten subscrito un convenio de colaboración co Colexio de Enxeñaría Técnica en Informática do 
Principado de Asturias (CITIPA) polo que o seu corpo de visadores ofrecerá este servizo aos membros do 
CPETIG. Os honorarios polo servizo de visado son os que establece o CITIPA para os seus colexiados. É de 
obrigado cumprimento para empregar este servizo observar o seu propio regulamento de visados. 

Durante o ano 2014 visáronse 2 traballos de colexiados/as do CPETIG. 

e. Convenios de colaboración 

Co fin de que os colexiados e colexiadas poidan gozar de vantaxes en servizos e produtos, o Colexio ten 
asinados acordos de colaboración con distintas entidades, como poden ser: 

• Desconto do 25% nos servizos dun bufete de avogados 

• Recepción da revista tecnolóxica “Código Cero” 

• Acceso en condicións vantaxosas a produtos financeiros 
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• Prezos especiais na contratación de seguros médicos 

• Desconto en axencias de viaxes e actividades de lecer… 

7. ACTIVIDADES 

As actividades do Colexio durante o ano 2014 encádranse fundamentalmente dentro do convenio de 
colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), para a 
realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da 
información en Galicia. 

As actividades realizadas foron as seguintes: 

a. Curso de Scrum manager 

 

Data: 
 

2 e 3 de abril de 2014 
 

Lugar: 
 

FEUGA, Santiago de Compostela 

 

Duración 
 

16 horas 

Este curso estivo organizado polo Colexio e Feuga (Fundación Universidade-Empresa) e estaba dirixido a 
profesionais do sector informático con experiencia previa na realización de proxectos no ámbito da análise, 
do desenvolvemento ou da dirección de proxectos. 

i. Obxectivos 

• Aprender e comprender: 
o As razóns, fortalezas e debilidades dos modelos de procesos e prácticas da industria do 

software. 
o A xestionar proxectos e equipos de programación cos criterios de procesos e axilidade máis 

axeitados ás características da súa empresa e do seu produto. 
o As fortalezas e debilidades e criterios de decisión entre xestión predictiva e a xestión áxil. 
o Os criterios e estratexias para a xestión áxil de organizacións, proxectos e equipos para 

desenvolvemento de software. 
• Todos os compoñentes do modelo Scrum de forma práctica: 

o Propietario de produto: responsabilidades, visión, plan de produto e product backlog. 
o Responsabilidades e artefactos do equipo: estimación e métricas áxiles, pila do sprint 

(sprint backlog), gráfico de avance (burndown), lousas kanban. 
o Responsabilidades e estratexias da organización na implantación e mellora dunha Scrum 

Management. 
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b. Obradoiro de programación de aplicacións con Scratch 

 
Data: 

 
24 e 25 de abril de 2014. De 16:00 a 20:00 horas. 

 
Lugar:  Centro Demostrador TIC (CDTIC) 

 
Duración 

 
8 Horas 

Actividade encadrada no  convenio  coa AMTEGA e  cuxos destinatarios 
principais  foron mestres  de  ensino  primario  e  secundario,  enxeñeiros 
informáticos  e  público  en  xeral  interesado  na  iniciación  da 
programación dirixida a rapaces. 

i. Obxectivos 

 Aprender  a  desenvolver  aplicacións 
informáticas coa ferramenta Scratch 

 Comprender a potencia do uso de Scratch como 
ferramenta didáctica 

 Coñecer  metodoloxías  e  casos  de  éxito  da 
ensinanza da programación con Scratch 

 

 Desenvolver estratexias de  integración da programación  con  Scratch en distintas 
etapas e disciplinas educativas 

Co fin de recopilar e difundir a  información relacionada con esta actividade formativa, púxose en marcha 
unha páxina web  (http://www.aprendoprogramando.org). Con esta  ferramenta preténdese  tamén  ter un 
punto de referencia en programación orientada a nenos, tanto en actividades formativas como en outras 
actividades que xiren en torno a esta temática 

c. Seminarios  de  protección  de  datos,  e‐administración  e  expediente  electrónico  na 
administración de xustiza 

 

Data: 
 

Xoves 22 de maio de 2014. De 16:00 a 20:00 horas. 

 

Lugar: Santiago: EGAP. Rúa de Madrid, 2-4 
Vigo: Hotel Hesperia Vigo. Avenida de Florida, 60 

 

Duración 
 

4 horas 
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Data: 
 

Venres 23 de maio de 2014. De 16:00 a 20:00 horas. 

 

Lugar: Santiago: EGAP. Rúa de Madrid, 2-4 
Vigo: Hotel Hesperia Vigo. Avenida de Florida, 60 

 

Duración 
 

4 horas 

Actividade encadrada no convenio coa AMTEGA e cuxos destinatarios principais foron xuíces, maxistrados, 
secretarios xudiciais e funcionarios dos corpos ao servizo da administración de xustiza. 

i. Obxectivos 

O  obxectivo  destes  seminarios  é  informar  a  xuíces,  maxistrados, 
secretarios  xudiciais  e  funcionarios  dos  corpos  ao  servizo  da 
administración  de  xustiza  sobre  os  aspectos  máis  relevantes  da 
administración electrónica xudicial, así como dos beneficios de incorporar 
o uso das novas tecnoloxías a todos os procesos xudiciais. 

Así mesmo,  tamén  pretenden  incrementar  a  seguridade,  efectividade  e 
eficiencia  da  administración  xudicial  co  uso  das  novas  ferramentas 
electrónicas avanzadas e con pleno respecto ao dereito á privacidade dos 
cidadáns. 

 

 

d. IV Xornada de informática xudicial e delitos informáticos 

 

Data: 
 

10 de outubro de 2014 

 

Lugar: 
 

Cidade da Cultura, Santiago de Compostela 

 

Duración 
 

9 horas 

Actividade encadrada no convenio coa AMTEGA e cuxos destinatarios principais son os actores do entorno 
xudicial (maxistrados, xuíces, secretarios xudiciais e avogados) así como persoal técnico informático. 

i. Obxectivos 

 Sensibilizar  sobre  a  importancia  crecente  das  novas  tecnoloxías  nos 
procesos xudiciais e na investigación de delitos. 



 

• Entender mellor a Xustiza Dixital que nos 
ven e axudar a superar a existente brecha dixital nos profesionais do 
dereito. 

• Amosar os beneficios da incorporación e 
uso das novas ferramentas electrónicas e forenses no proceso xudicial, que 
incrementan a efectividade e eficiencia da administración xudicial.   

• Amosar as claves da valoración da proba 
informática e o relevante papel dos peritos informáticos nas causas 
xudiciais. 

• Formar aos profesionais da Administración 
de Xustiza no uso das tecnoloxías da información, a súa complexidade 
técnica e xurídica, e as súas potencialidades para achegar a xustiza aos 
administrados 

 

e. Formación teórica para o comité do CEPRAL 

 

Data da actividade: 
 

29 de novembro de 2014 
 

Lugar: 
 

Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela 

 

Duración 
 

1,5 horas 

 

i. Obxectivos 

O obxectivo desta formación é iniciar aos colexiados e colexiadas na certificación do Servizo Colexial de 
Certificación da Experiencia Profesional para Recoñecementos Académicos e Laborais (CEPRAL), aportando 
os coñecementos sobre o significado da certificación e o proceso para obter o certificado. Esta formación 

impártese en exclusiva para colexiados/as. 
 
Os asistentes a este curso poderán solicitar formar parte do Comité CEPRAL do 
CPETIG como valoradores, para o que, tras un proceso de selección en función da 

súa experiencia profesional, recibirán un curso práctico, que será impartido a principios do ano 2015. 
Aqueles que superen a formación teórica e práctica poderán participar na validación de solicitudes de 
certificados CEPRAL, para o que asinarán un contrato mercantil co Colexio. 
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8. PROXECTOS 

a. CEPRAL 

Durante o ano 2014 púxose en marcha un sistema de certificación da experiencia profesional para 
recoñecementos académicos e laborais (CEPRAL). 

Este sistema, permite aos interesados, titulados ou non, certificar a súa experiencia profesional en 
actividades propias das enxeñarías en informática, se ben, a posesión dun título de enxeñería ou enxeñaría 
técnica en informática é considerada como un factor de valoración relevante, e os niveis máis altos de 
certificación só de poden obter cun título universitario. O sistema foi posto en marcha inicialmente polo 
Colexio de Enxeñaría Técnica en Informática de Cataluña (COETIC), co cal o CPETIG chegou a un acordo para 
a súa implantación no noso Colexio. 

Os principais fins destas certificacións, son facilitar por medio da experiencia profesional demostrada, o 
acceso a melloras laborais e á obtención de validacións académicas. Para isto último, o Colexio está en 
contacto coas tres universidades galegas, co fin de que acepten os certificados CEPRAL emitidos polo 
CPETIG para o seu sistema de recoñecemento académico da experiencia profesional aos estudantes das 
enxeñarías informáticas. 
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9. O COLEXIO EN PRENSA 
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10. INFORMES EMITIDOS 

Presentáronse dous informes na Vicerreitoria de Oferta Docente e Innovación Educativa da Universidade 
de Santiago de Compostela (USC), sobre o trámite de consulta pública dos seguintes Mestrados 
Universitarios dos que solicitaron a participación no CPETIG: 

• Mestrado Universitario en BIGDATA: TECNOLOXÍAS DE ANÁLISE DE DATOS MASIVOS 

• Mestrado Universitario en COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIÓNS 

 

11. INFORMES ECONÓMICOS 

A continuación móstranse os datos máis relevantes da situación económica do Colexio e un resumo dos 
gastos e ingresos agrupados por categorías. 

a. Gastos 

O gasto total do Colexio durante o ano 2014 ascende a 62.270,54 €, repartidos nos seguintes conceptos: 
 
Gastos administrativos (envíos postais) .......................................................................... 354,13 € 
Actividades: 
 Obradoiro de programación con Scratch ................................................. 7.077,10 € 
 Seminarios para a admón de xustiza ....................................................... 7.744,44 € 
 IV Xornada de informática xudicial e delitos informáticos .................... 20.043,86 € 
Gastos dos membros da XG 
 Presidente, Marcos J. Mata ..................................................................... 2.242,97 € 
 Secretario, Juan Luis Miguéns .................................................................. 1.994,15 € 
 Vogal, Miguel Abal ...................................................................................... 104,50 € 
Gastos xerais: 
 Xestoría ....................................................................................................... 302,50 € 
 Hosting, servizos de voz e datos ................................................................. 647,16 € 
 Bonificación da póliza seguro RC dos colexiados ........................................ 320,15 € 
Comisións e remesas bancarias ....................................................................................... 566,99 € 
Impostos  ................................................................................................................. 1.101,85 € 
Pertenza a asociacións (CONCITI, UPG) ........................................................................ 1.360,01 € 
Gabinete de comunicación ........................................................................................... 3.630,00 € 
Servizo CEPRAL ............................................................................................................. 2.352,24 € 
Pago das peritaxes baixo o convenio con Xustiza ........................................................ 1.764,46 € 
Rexistro de marca do CPETIG e remodelación web ........................................................ 763,28 € 
Pagos pendentes de póliza de crédito do ano 2013..................................................... 9.900,75 € 
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b. Ingresos 

Os ingresos totais do Colexio durante o ano 2014 ascenden a 72.219,96 €, procedentes dos seguintes 
conceptos: 
 
Cotas de colexiación/precolexiación .......................................................................... 13.797,50 € 
Comisión por traballos do COP ........................................................................................ 188,57 € 
Certificacións CEPRAL ........................................................................................................ 89,54 € 
Subvencións. Convenio AMTEGA 2014 e atrasos 2013 .............................................. 51.000,00 € 
Actividades formativas 2014 ........................................................................................ 3.680,00 € 
Reembolso de achegas a CONCITI ................................................................................ 1.000,00 € 
Saldo do 2013, computable como ingreso do exercicio 2014 ...................................... 2.464,35 € 

c. Resultado económico 

O resultado do exercicio 2014 mostra un balance positivo de 9.949,42 € 
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