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1.- Presentación memoria

Santiago de Compostela, xuño 2015

Estimados compañeiros:

Unha ano máis, diríxome a vós para presentarvos a Memoria de
Actividades do Coxga.
Os  membros  da  Xunta  de  Goberno,  consideramos  que  a
actividade  colexial  é  fundamental  para  expresar  a  nosa

identidade e prestixio profesional; é dicir,  transmitir a imaxe institucional que o noso
sector merece, tanto ante a cidadanía como ante a Administración.
Para  iso,  realizamos  de  forma  continuada  actividades  coas  que  intentamos  acadar  os
obxectivos  primordiais  do  Colexio,  que  son,  profesionalizar  o  sector  e  transmitir  ós
consumidores ás vantaxes e garantías que supón contar cun profesional colexiado.

Cremos que o Coxga é o instrumento idóneo para acadar os niveis de recoñecemento e
proxección óptimos das nosas profesións pero para conseguilo precisamos que o sector
esté máis activo, participativo e comprometido que nunca.
O noso é un sector moi amplo que engloba diferentes profesións (fabricantes, comerciantes
retallistas,  comerciantes  maioristas,  xemólogos,  etc)  pero  debemos  ser  conscientes  que
resulta totalmente imprescindible a unión de todos, se queremos conseguir  melloras que
garantan o noso futuro.

Por iso, como cada ano, solicito reiteradamente a vosa participación no Colexio, que é
voso. Precisamos coñecer as necesidades e inquietudes do colectivo para dirixir as liñas de
traballo.  E,  tamén,  por  suposto,  estamos  abertos  a  novas  ideas  ou  propostas  que  nos
permitan mellorar e acadar os nosos obxectivos. 

En  definitiva,  seguimos  adiante  co  noso  compromiso  de  esforzarnos  e  traballar  pola
profesionalización do sector e a nosa diferenciación cualitativa. O futuro do noso sector pasa
necesariamente por aí pero precisamos contar coa vosa colaboración.

Recibide un afectuoso saúdo.

Óscar Rodríguez Blanco

Presidente do Colexio Oficial de Xoiaría
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2.- Organigrama Colexio Oficial de Xoiaría

2.1.- Xunta de Goberno

No 2014 segue a Xunta de Goberno elixida o 24 de setembro 2011 e integrada por:

Presidente.................Óscar Rodríguez Blanco...........................Viveiro (Lugo)

Vicepresidente 1º......Pablo García Regueira.............................Pontevedra

Vicepresidente 2º......Luis González Bahamonde.......................Bergondo (A Coruña)

Tesoureiro.................Alfonso Pérez Couto................................S. de Compostela (A Coruña)

Secretaria.................Carmen María Otero García.....................S. de Compostela (A Coruña)

Vocal........................Enrique Guillermo Fink Fernández............S. de Compostela (A Coruña)

Vocal........................José Antonio García Pardo.......................A Coruña

Vocal........................José Luis Míguez Cristóbal.......................Ordes (A Coruña)

Vocal........................Celso Santos Pereira Varela.....................Ourense

Vocal........................Senén Rodríguez Martínez.......................Lugo

Director-asesor..........José Carlos García Cumplido....................S. de Compostela (A Coruña)
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2.2.- Sede colexial e delegacións

Seguen  en  vigor  os  convenios  de  colaboración  asinados  co  Gremio  Provincial  de  Xoieiros,

Prateiros  e  Reloxeiros  da  Coruña,  coa  Asociación  de  Xoieiros,  Prateiros  e  Reloxeiros  da

provincia de Pontevedra, coa Asociación de Xoieiros da Mariña (Lugo) e coa Asociación de

Xoieiros, Prateiros e Reloxeiros de Ourense. A cambio do aporte económico mensual por parte

do Colexio, estas entidades traballan como delegacións do Colexio Oficial de Xoiaría. 

O Colexio Oficial de Xoiaría conta polo tanto con delegacións nas catro provincias:

Persoal Colexio en 2014:

Na sede do Colexio Oficial de Xoiaría:

......................................................................Loli López

......................................................................Lupe Santiso

Delegación do Colexio Oficial de Xoiaría na Coruña:
Gremio Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de A Coruña
Pórtico de San Andrés, 1-1º - 15003 A Coruña
www.gremiojoyeroscoruna.es
persoal administrativo contratado: ......................Virginia Noya Rodríguez

Delegación do Colexio Oficial de Xoiaría en Vigo:
Asociación de Joyería, Relojería y Platería de Pontevedra
rúa Príncipe, 22-4º - 36202 Vigo (Pontevedra)
www.asociacionjoyerosdepontevedra.es
persoal administrativo contratado:.......................Mercedes Bao Fernández

Delegación de Lugo – A Mariña
Asociacion de Joyeros de A Mariña

Delegación de Ourense
Asociación Empresarial de Joyerías, Platerías y Relojerías de Ourense
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3.- Asembleas

1.- Asemblea Xeral Ordinaria (14 de xuño 2014)

Asuntos tratados: 

1º.-.Designación de interventores para aprobación da acta

2º.- Memoria de actividades do ano 2013

3º.- Estado de contas do exercicio 2013 e, se procede, aprobación*

4º.-  Proxecto  Campaña  Publicitaria  conxunta  de  todos  os  gremios,  para  o  Nadal  2014,  e

aprobación, se procede, de cota extraordinaria de publicidade

5º.- Rogos e preguntas

2.- Asemblea Xeral Ordinaria  (4 de decembro 2014)

Asuntos tratados: 

1º.-.Designación de interventores para aprobación da acta

2º.- Informe do Presidente

3º.-  Orzamentos  de  ingresos  e  gastos  para  o  exercicio  2015  e  aprobación,  se  procede.  Os

interesados poden solicitar copia dos orzamentos á oficina do Colexio.

4º.- Campaña de publicidade e promoción

5º.- Rogos e preguntas
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4.- Reunións da Xunta de Goberno

11 de febreiro de 2014

Asuntos tratados: 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior

2.- Informe do Presidente

3.- Baixas e estado colexiados

4.- Balance Nadal 2013

a.- Gala San Eloi 2013

b.- Entrega Premios II concurso San Eloi

c.- Campaña Nadal 2013

5.- Concurso día da nai

6.- Solicitudes varias de colexiados

7.- Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria (reserva de data 1º semestre)

8.- Políticas de actuación do Colexio para 2º Semestre 2014

9.- Rogos e preguntas

31 de marzo 2014

Asuntos tratados:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior

2.- Informe do Presidente

3.- Baixas e estado colexiados

4.- Requirimento AEAT

5.- Campaña Nadal 2013-2014

6.- Concurso día da nai
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7.- Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria (reserva de data 1º semestre)

8.- Rogos e preguntas

15 maio 2014

Asuntos tratados: 

1- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior

2- Informe do Presidente

3- Baixas e estado colexiados

4- Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria(sábado 7 de xuño, 17h30)

5- Memoria de actividades e Estado de contas exercicio 2013 e aprobación, se procede

6- Campaña de publicidade 2014

7- Concurso San Eloi 2014 (III edición)

8.- Rogos e preguntas

25 de setembro 2014

Asuntos tratados:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior

2.- Informe do Presidente

3.- Baixas e estado colexiados 

4.- Estado aluguer Asociación Ourives de Compostela na nosa oficina

5.- Creación dunha sociedade de servizos do Colexio: Colexio de Xoiaría de Galicia, SLU

6.- Campaña de Nadal 2014

7.- Gala San Eloi

8.- Concurso de deseño San Eloi.

9.- Expediente Marta García Arcos

10.- Web Coxga Responsive e cambios previstos
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11.-Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria (novembro) e Orzamentos 2015

12.- Rogos e preguntas

11 de novembro 2014

Asuntos tratados:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior

2.- Informe do Presidente

3.- Baixas de colexiados

4.- Gala San Eloi. Organización e financiación.

5 - Pegatina identificativa exercicio 2015

6 - Web Coxga Responsive

7 – Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria

8 - Estudio e aprobación, se procede, dos Orzamentos para o exercicio 2015

8 - Rogos e preguntas
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5.- Axenda de actos e reunións de Comisións 

09-01-2014............reunión Comisión de fabricantes: planificación anual de promoción

13-01-2014............sorteo diamante campaña Nadal 2013 - 2014

20-01-2014............convocatoria V concurso Deseña unha xoia para a túa nai

22-01-2014............inicio III concurso San Valentín

24-01-2014............reunión coa Directora Xeral de Comercio (Xunta)

10-02-2014............sorteo III concurso San Valentín

11-02-2014............entrega diamante campaña Nadal 2013 - 2014

11-02-2014............reunión Xunta de Goberno

12-02-2014............presentación Plan Artesanía de Galicia

25-03-2014............data límite entrega deseños V concurso Deseña unha xoia para a túa nai

31-03-2014............reunión xurado V concurso Deseña unha xoia para a túa nai

31-03-2014............reunión Xunta de Goberno

04-04-2014............auditoría Galicia Calidade

25-04-2014............entrega de premios V concurso Deseña unha xoia para a túa nai

12-05-2014............reunión Policía alertas seguridade

15-05-2014............reunión con director EASD Mestre Mateo

15-05-2014............reunión Comisión Galicia Calidade 

15-05-2014............reunión Xunta de Goberno

26-05-2014............reunión con xerente Galicia Calidade 

14-06-2014............Asemblea Xeral Coxga

14-06-2014............curso Motivación para a venda de xoiaría nun entorno cambiante (Santiago)

15-06-2014............curso Motivación para a venda de xoiaría nun entorno cambiante (Viveiro)

21-06-2014............curso de iniciación ás redes sociais para xoiaría 

21-06-2014............curso de xoiaría e fisionomía feminina (Santiago de Compostela)

22-06-2014............curso de xoiaría e fisionomía feminina (Viveiro)

08-07-2014............presentación plan Galicia Calidade

15-07-2014............reunión Comisión de Promoción: campaña Nadal 2014
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15-07-2014............reunión desfile Galicia Xoia

08-2014.................colaboración con Música no Cláustro

04-09-2014............reunión con Alcalde de Santiago: desfile Galicia Xoia

25-09-2014............reunión Xunta de Goberno

25-09-2014............reunión desfile Galicia Xoia 

03-10-2014............reunión desfile Galicia Xoia

03 a 10-10-2014.....entrega deseños III concurso Deseño San Eloi

08-10-2014............reunión Comisión de Fabricantes: Inhorgenta 2015

08-10-2014............Misión Inversa para fabricantes en A Coruña

18-10-2014............curso de atención excelente ó cliente de xoiaía

11-11-2014............reunión Xunta de Goberno

18-11-2014............reunión con Mª Dolores García de los Huertos (Igape)

29-11-2014............gala San Eloi

29-11-2014............entrega de premios do III concurso de Deseño San Eloi

29-11-2014............presentación campaña de Nadal 2014

04-12-2014............Asemblea Xeral Coxga

15-12-2014............inicio campaña Nadal 2014
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6.- Asesoría e atención de consultas

A título individual, atendéronse todo tipo de consultas de colexiados, en especial, 
solicitudes de información e asesoramento sobre:

- regulamento prevención de branqueo de capitais

- axudas da administración en vigor (emprendedores, feiras, renovación tenda, TICs...)

- convenios colectivos da industria e do comercio do metal

- formación de xoiaría

- homologación balanzas

- identificación das xoias por radiofrecuencia

- información e identificación de fabricantes segundo contrastes de metais preciosos

- normativa Comercio electrónico

- normativa Compravendas de ouro (requisitos e trámites de apertura)

- normativa dereito de admisión

- normativa Lei Orgánica de Protección de Datos e trámites

- normativa medidas de seguridade: modificacións á normativa vixente e prazos de adecuación, 

características medidas de seguridade segundo normativa, dispensa

- normativa obxectos fabricados con metais preciosos e requisitos de comercialización dos 

obxectos importados

- normativa Prevención de branqueo de capitais

- normativa Prevención de riscos laborais

- normativa propiedade intelectual

- normativa Rebaixas

- normativa Seguridade Social

- normativa sobre garantías

- normativa sobre ITP
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- normativa sobre IVE

- normativa vendas de saldo

- normativa vendas en liquidación

- novo regulamento de facturación

- problemática xurídica de reparación de Xoiaría e reloxería

- proceso de alta no rexistro de marcas para punzóns de fabricantes en Suíza

- procesos de alta de marca no Laboratorio de contrastación de metais preciosos

- programas xestión de xoiaría

- rexistro de Artesanía de Galicia (carta de artesán e de obradoiro artesán)

- tasadores

- trámites cambio titularidade do negocio

- trámites de aduanas

- trámites de inscrición no Rexistro Galego de Comercio

- trámites solicitudes rexistro marca e deseño industrial
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7.- Servizo de información xeral

Revista Alento

Revista trimestral do COXGA, que se imprime en 2.000 exemplares.

Envíase  aos  colexiados,  aos  proveedores  de  colexiados,  a  hostelería,  salas  de  espera  de

médicos, dentistas, administración... Funciona como vínculo de comunicación cos colexiados,

como formación e tamén como divulgación xeral.

Circulares:

Envíanse  coas  últimas  novidades  de  interese  para  o  profesional  colexiado,  tanto  de  forma

agrupada como temática. Pódense consultar na web do colexio, no apartado para colexiados.

Web do Colexio:

No apartado reservado a colexiados inclúese información de novidades,  normativa,  axudas,

formación...

Visitas a colexiados:

Continuando coas visitas iniciadas a finais do 2011 por Loli López, durante o ano 2014 seguiuse

coa campaña xeral de comunicación cos colexiados.

Agás  as  visitas  solicitadas  polos  colexiados,  o  resto  seleccionáronse  de  forma  aleatoria  e

concertáronse previamente por teléfono.

Estas visitas serviron ademais para aclarar dúbidas dos colexiados e para coñecer mellor o seu

entorno e as súas necesidades.

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Colexio-Oficial-de-Xoiaria/174383502656180

Twitter: 

@coxga

Web:

http://www.coxga.es

memoria anual do Colexio Oficial de Xoiaría www.coxga.es ano 2014   p. 13 de 44



8.- III Concurso San Valentín

Ante a importancia da campaña comercial de  San Valentín para todo o sector, o  Colexio

Oficial de Xoiaría convocou, por terceiro ano consecutivo, a través da rede social Facebook,

unha campaña de divulgación dos puntos de venda de colexiados. Esta convocatoria consistiu

nun  concurso de escaparates que tivo lugar do 22 de xaneiro ao 9 de febreiro. A

finalidade deste concurso non era outra que apoiar aos colexiados no seu esforzo diario por

conseguir máis visibilidade nas redes sociais. 

Os colexiados participantes debían enviar unha foto do seu escaparate de San Valentín á oficina

do Coxga. Esa foto pasaba a formar parte do álbum de fotos  “Concurso de San Valentín

2014 – Que escaparate te namora?”, na páxina de Facebook de Colexio. Cada colexiado

participante  debía  implicarse  para  que  o  seu  escaparate  conseguira  o  maior  número  de

“Gústame” e gañar o premio que consistía en dúas ceas para dúas persoas a noite do 14

de febreiro: unha cea para dúas persoas entre os votantes do escaparate máis votado e outra

cea para dúas persoas para o titular do escaparate gañador.

O  escaparate  gañador foi  o  de  Carlos  Joyero,  de  Arbo  (Pontevedra),  e,  no  sorteo

celebrado o día  10 de febreiro  entre  todos  os  votantes  deste  escaparate,  resultou Andrea

Fontes Suárez a gañadora da cea para dúas persoas o 14 de febreiro.
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Escaparate gañador: Carlos Joyero, de Arbo (Pontevedra)

                     Cea de San Valentín de Carlos Joyero, establecemento 
                     que conseguiu maior número de “Gústame”

Cea de San Valentín de Andrea Fontes,
gañadora dunha cea para dúas persoas,

entre todos os votantes do escaparate de
Carlos Joyero.
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9.- V Concurso “Deseña unha xoia para a túa nai”

En  celebración  do  Día  da  Nai,  o  Colexio  Oficial  de  Xoiaría

convocou por quinto ano consecutivo o “Certame Deseña unha

xoia  para  a  túa  nai”,  dirixido  a  tódolos  escolares  de  infantil  e

primaria de Galicia. 

Este  certame  demostrou,  un  ano  máis,  que  se  trata  dunha

iniciativa con vocación de consolidarse, non só no calendario de

actividades  do  Colexio  Oficial  de  Xoiaría senón  nos  propios

centros  escolares,  como  demostran  os  máis  8.000  deseños  recibidos.  A  creatividade

mostrada nos deseños presentados e a calidade das pezas realizadas como resultado destes

son unha moi boa tarxeta de presentación para todo o sector. 

A convocatoria do concurso fíxose nos medios de comunicación, nos canais de comunicación xa

habituais  do  Colexio,  como  web,  Facebook  e  Twitter,  pero  tamén  se  enviaron  cartas

personalizadas a todos os centros escolares de Galicia (públicos, concertados e privados), así

como ás ANPAs e ás asociacións e federacións do ámbito escolar.  Os 65 establecementos

colaboradores (tendas de profesionais colexiados) que voluntariamente se sumaron

no 2014 á divulgación do concurso xogaron un

papel moi importante no concurso, servindo de

enlace  directo  cos  pequenos  deseñadores  e

con moitos colexios.

O  Auditorio  do  Centro  Galego  de  Arte

Contemporáneo foi o escenario do acto de entrega

de premios,  no que preto  de  400 persoas,  entre

pais, profesores, amigos e autoridades presentes, acompañaron ós pequenos deseñadores, que

tamén estiveron arroupados por dous membros da familia dos Bolechas.

Entregamos a cada finalista un diploma e unha mochila personalizados co seu debuxo. 
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Os 12 gañadores recibiron a súa xoia feita realidade grazas á colaboración desinteresada das

seguintes entidades, que tamén fixeron posible a entrega dun accésit para a participante máis

nova:

Alfonso Joyeros

Ángel Fariña

Ardentia

Atempo Alfonso

EASD Mestre Mateo

Fink Orfebres

Joyería Bernardino Otero

Maysil

Piropo Joyas

Rosa Méndez

Silvereira

Como xa se puxo de manifesto nas primeiras edicións do Certame, con esta Campaña, ademais

de estimular a creación e imaxinación dos máis pequenos, conseguimos dirixir a atención da

sociedade cara o sector da xoiaría, facelo máis visible, tanto desde unha dimensión formativa,

como desde unha dimensión práctica, resaltando nos días previos á celebración do Día da Nai,

a relevancia dunha xoia para conmemorar unha ocasión tan especial. 

Esta Campaña permite  ó  xoieiro ofrecer  ó seu cliente  a posibilidade de facer  realidade os

deseños dos máis pequenos ou axudarlle a buscar dentro das diferentes opcións do mercado a

xoia perfecta para a súa nai.

Cadro comparativo da participación infantil nas cinco edicións do Certame:
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Imaxes dos debuxos dos gañadores e das xoias que se entregaron o venres 25 de abril, no 

Auditorio do CGAC ateigado de familias, profesores, amigos e finalistas.

Gañadores das 13 xoias no 2014:

Accésit para a participante máis nova:

Catarina Lado Solla, 

de 5 meses (Coruña)

Xoia patrocinada por 

Joyería Bernardino Otero (Santiago de

Compostela)

Categoría de 0 a 4 anos:

Lucía López Sanmartín, 4 anos

CEIP Quiroga Palacios (C) 

Xoia patrocinada por Alfonso Joyeros

(Santiago de Compostela)

Mara Vicente Núñez, 

3 anos, CPR Hermanos Quiroga (Po)

Xoia fabricada por Ángel Fariña (Marín)
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Martín Lorenzo Garrido, 3 anos

CPR Plurilingüe Santiago Apostol (PO)

Xoia  fabricada  por  Fink  Orfebres

(Santiago de Compostela)

Categoría de 5 a 7 anos:

Alberto Penedo Martínez, 7 anos 

CEIP Fontiñas (C)

xoia fabricada por Rosa Méndez 

(Teo)

Juan Barros Fernández 

7 anos, CEIP Isaac Díaz Pardo, Culleredo (C)

Xoia fabricada por Ardentia (Bergondo)
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Mateo Orozco Vilar, 

7 anos, Culleredo (C)

Xoia patrocinada por Atempo Alfonso

(Santiago de Compostela)

Categoría de 8 a 10 anos

Adriana Antonio Costela, 9 anos
CEIP Raquel Camacho (C)
Xoia  realizada  por  Fink  Orfebres
(Santiago de Compostela)

Sabela Cambón Martínez, 
9 anos, 
CEIP A Igrexa - Calo (C)
xoia fabricada por Piropo Joyas (Viveiro)
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Sara González Basdedios, 

10 anos, Escola Concello Sanxenxo (Po)

xoia fabricada por Ardentia (Bergondo)

Categoría de 11a 12 anos:

Elena Porto Golobardas, 

12 anos, 

CPR Eduardo Pondal (Po)

xoia fabricada por Maysil (A Estrada)

Inés Docampo Gamarra, 

11 anos, CEIP Gurriarán (Ou), 

xoia  fabricada  por  EASD  Mestre  Mateo

(Santiago de Compostela)
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Rosa María Rodríguez Currás, 

12 anos, de Lugo

xoia fabricada por Silvereira (Teo)

Outras fotos do acto de entrega de premios:
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10.- III Concurso de Deseño San Eloi 

O Colexio  Oficial  de  Xoiaría  de  Galicia,  co  obxecto  de  promover  as  iniciativas  dos

deseñadores, convocou o III Certame de Deseño San Eloi, para todos os deseñadores,

sexan estudantes ou profesionais.

O Tema escollido para a terceira edición foi o “Mar”

Os nomes dos deseñadores gañadores desta III edición déronse a coñecer o sábado 29 de

novembro de 2014, en Allariz,  coincidindo coa celebración da gala anual  de San Eloi. Os 10

finalistas seleccionados polo xurado do concurso foron:

Raúl Diniz

Patricia Vedo

Kinga Haudek

Jesús Mª de Miguel

Sonia Vizcaíno

Alicia Martínez

Nuria Parrado

Alejandro Calvo

Carlos Rufete

Caridad León

memoria anual do Colexio Oficial de Xoiaría www.coxga.es ano 2014   p. 23 de 44



O xurado da terceira edición outorgou, por unanimidade, os premios a:

O 1º Premio, un cheque de 1.000€,

foi para  Sonia Vizcaíno,  para o seu

deseño “Vaivén”.

O 2º Premio, un cheque de 500€, foi para Alejandro

Calvo, para o seu deseño “Mareas Vivas”.
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O 3º Premio, un cheque de 200€, foi compartido por Kinga Haudek e Raúl Diniz, polos seus

deseños,  respectivamente,  “Atlántico” e  “Ondas  en

movimento”.

Deseño de Kinga Haudek

                       

                                                                                      Deseño de Raúl Diniz

O concurso estaba aberto a  todos os deseñadores, estudantes ou profesionais (exercintes ou

non). Entre os 10 finalistas, o xurado escolleu aos gañadores, valorando a innovación do deseño, a

posibilidade  de  realización  e  a  portabilidade  da  xoia,  así  como  a  súa  relación  coa  temática

escollida, neste caso o mar.
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11.- Campaña de Nadal

Un  ano  máis,  a  Xunta  de  Goberno  do  COXGA,   en

colaboración coa Federación Galega de Xoieiros e co apoio

da Xunta de Galicia – Dirección Xeral de Comercio, seguiu

apostando pola promoción e impulso da imaxe do sector,

co  obxectivo  de  aumentar  o  protagonismo  dos

establecementos  de  profesionais  colexiados,  no  Nadal  e

como  ferramenta  fundamental  para  afrontar  a  actual

conxuntura económica.  

Co fin de renovar unha imaxe da xoiaría que empeza a ser habitual e coñecida na sociedade,

decidiuse cambiar a imaxe pero seguindo unha mesma liña. 

O lema deste ano foi “A elegancia nunca pasa de moda. Este Nadal regala unha xoia”.

Séguese tamén coa identificación dos establecementos de colexiados que colaboran na

campaña cun vinilo (da imaxe da campaña) para o escaparate ou a porta.

Tamén, igual que o ano anterior, a campaña de Nadal deste ano

inclueu un sorteo. Nesta ocasión, un  vale de 2.015 €, que se

sorteou entre os clientes dos establecementos colaboradores.

Repartiuse, en formato dixital, o logo da campaña para permitir a

súa impresión por cada interesado.

A campaña publicitaria desenvolveuse do  15 de decembro de

2014 ó 5 de xaneiro

de 2015 nos seguintes

soportes: adhesivo para escaparate de tenda, boletos

numerados para sorteo do

vale,  urna  para  boletos,

traseiras  e  laterais  de

autobuses  por  toda

Galicia, flyers e radio. 
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Entrega do vale de 2015 €

O día 14 de xaneiro celebrouse ante Notario o sorteo do vale de 2.015 euros, entre todos

os  boletos  repartidos  polos  establecementos

colaboradores  da  Campaña  de  Nadal  2014  –

2015.

O boleto premiado  foi o 00502, repartido no

establecemento Obradoiro Joyeros de A Coruña

A afortunada,  Judit María Martínez Santos,

tamén  de  A  Coruña,  recibiu  un  vale  co  que

podía  facer  compras  en  calquera  dos

establecementos  colaboradores  da

campaña.

Fíxose a entrega do premio á gañadora o día 31 de

xaneiro de 2015  nas instalacións de  Obradoiro

Joyeros,  de  mans  de  Luís  González

Bahamonde, vicepresidente de Coxga, e, de José

Luís  Sánchez  Pazos,  colexiado  titular  do

establecemento coruñés Obradoiro Joyeros.
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12.- Celebración San Eloi

O Colexio Oficial de Xoiaría celebrou a súa tradicional Gala Anual da Xoiaría Galega na honra

de San Eloi, patrón dos xoieiros, o sábado 29 de novembro, cun xantar no Salón Leovinci

do AC Villa de Allariz (Allariz).

Esta celebración serve tamén de punto de encontro e reunión para tódolos colexiados para

chegar a unha forma máis de proxección pública do sector da Xoiaría de Galicia.

O momento máis emotivo desta celebración foi , como cada ano, o recoñecemento e homenaxe

ás persoas que contribuíron ó desenrolo do noso sector.

Este ano, recibiron a Segueta de Prata, 

en recoñecemento a toda unha vida adicada a profesión, os

seguintes colexiados: 

 

Antonio González, de Joyería González (Tui)
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José Antonio Veiga, de Joyería 
Cheche (Pontedeume)

No  apartado  de  colexiados,  rendeuse  tamén

unha  merecida  homenaxe  ao  grupo  de

colexiados da empresa  Salgado Nespereira,

de  Ourense,  en  recoñecemento  á  súa

aportación ao mundo da xoiaría. 

Entregóuselles a Segueta de ouro.

No  apartado  de  non  colexiados,

entregóuselle  a  medalla  do  Colexio,  a

Alberto Núñez Feijóo,  Presidente da Xunta de

Galicia polo seu apoio á xoiaría de Galicia.
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13.- Convenios

Os seguintes convenios, en vigor no 2014, foron todos asinados polo Colexio Oficial

de Xoiaría nun afán de beneficio óptimo para o profesional colexiado, no seu día a

día, sexa no ámbito estrictamente profesional, ou no ámbito persoal.

Non se trata dun listado pechado e sempre que se considere de interese, sumaranse

outros.

1.- Foga:

O convenio con Foga, que dispón dunha web específica para xoiaría, enlazada na web do 

Colexio www.coxga.es, provee aos colexiados con hardware e servizos personalizados para 

xoiarías.

2.- Galicia Calidade:

Grazas  a  este  convenio,  as  pezas  elaboradas  por  xoieiros  galegos  poden  beneficiarse  do

respaldo do selo Galicia Calidade, cumprindo os requisitos técnicos do prego de condicións.  

3.- Gran Hotel-Balneario La Toja

Este acordo permite a tódolos membros do Colexio Oficial de Xoiaría e acompañantes, así

como ós  fillos  ata  os  25 anos  de idade,  beneficiarse  de prezos e  descontos especiais  nas

estancias e servizos contratados no hotel.

4.- Gravograph:

Temos un acordo que permite ós colexiados beneficiarse en condicións vantaxosas de produtos

e servizos que oferta Gravograph, esencialmente en torno á gravación.

5.- Mapfre: 

Tódolos  colexiados e os  seus familiares  directos  poden beneficiarse dun seguro privado de

saúde a un prezo competitivo en relación co prezo xeral de mercado. Atendendo ás diferenzas

de cadro médico entre as zonas urbanas e as de menor densidade de poboación, no acordo

inclúense dúas opcións de produto, Seguro de Asistencia e Seguro de Medisalud (Reembolso).
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6.- Morera&Vallejo – Millennium:

O convenio asinado componse de catro pólizas pechadas, con capitais predefinidos, chegando a

acadar nalgúns casos ata un 30% de aforro. 

7.- M&R Tools:

Ofrece descontos sobre o prezo de venda ao público en produtos, ferramentas e maquinaria

para  obradoiro  de  xoiaría,  instrumental  de  xemoloxía  e  microfusión,  así  como  outras

ferramentas e aparellos de marcas punteiras e coas últimas novidades tecnolóxicas.

8.- Protese, S.L.:

Protese ofrece condicións vantaxosas ós colexiados na contratación dos seus servizos: conexión

con  central  receptora  de  alarmas,  revisión  preventiva  anual  obrigatoria  do  sistema  de

seguridade, transmisión de imaxes á central receptora.

9.- Seguro de Accidentes de Convenio:

Convenio  de  prezo  lineal  para  traballadores  e  autónomos  en  todas  as  provincias.  Tódalas

empresas teñen a obriga de contratar un Seguro de Accidentes de Convenio nos termos do

Convenio Colectivo que lle resulte de aplicación. Este deberá cubrir tódolos empregados da

empresa dados de alta no TC.

10.- Versiongalega:

Este acordo oferta páxinas webs con ou sen tendas “online” a un prezo moi asequible para

calquera colexiado. Os prezos son moi competitivos e os resultados en relación calidade-prezo

son bos,  polo que moitos colexiados xa escolleron esta empresa para dar o salto á venda

“online”. 
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14.- Formación

En colaboración coa Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, organizáronse durante

o  2014  os  seguintes  cursos  destinados  principalmente  a  colexiados  con

establecemento comercial,  de  acordo ao solicitado polos  colexiados  que contestaron  ás

enquisas realizadas a este efecto:

Motivación para a venda de xoiaría (en Santiago de Compostela e Viveiro)

Iniciación a redes sociais para xoiaría

Xoiaría e fisionomía feminina (en Santiago de Compostela e Viveiro)

Atención excelente ao cliente de xoiaría
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15.- Presenza en medios de comunicación

Ademais das publicacións en prensa especializada de xoiaría (Contraste, Duplex, Gold Time...),

nas que as novas do COXGA están asiduamente presentes, este ano 2014 tamén nos deu a

oportunidade de estar nas radios e televisións, co motivo de cada campaña promocional, acto

ou actividade de formación que se levaron a cabo.

Ademais, en 2014 contamos, dende o mes de abril, cun servizo externo de prensa para poder

divulgar máis as actividades do Coxga e dos seus colexiados.
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16.- Memoria económica

memoria anual do Colexio Oficial de Xoiaría www.coxga.es ano 2014   p. 34 de 44



memoria anual do Colexio Oficial de Xoiaría www.coxga.es ano 2014   p. 35 de 44



memoria anual do Colexio Oficial de Xoiaría www.coxga.es ano 2014   p. 36 de 44



memoria anual do Colexio Oficial de Xoiaría www.coxga.es ano 2014   p. 37 de 44



17.- Cotas en vigor

Cotas en vigor a partir do 1-01-2014
(aprobadas en asemblea anual colexiados o 23-11-2013)

Colexiados exercentes:

Por primeira actividade (*)

Fabricantes e almacenistas ouro 40,00 €/mes

Fabricantes prata 35,00 €/mes

Xoiaría xeral 30,00 €/mes

Obradoiro de reloxaría 26,00 €/mes

Deseñadores 26,00 €/mes

Xemólogos 26,00 €/mes

Obradoiro ourive e compostura 26,00 €/mes

Traballadores de oficio 15,00 €/mes

Colexiados non exercentes 15,00 €/mes

Recen titulados
Cota bonificada durante 3 anos

10,00 €/mes

Menores de 30 anos
Cota bonificada

10,00 €/mes

Maiores de 70 anos
Cota bonificada

0 €/mes

Cota de alta 300,00 €

Cota de alta bonificada
para menores de 30 anos e recen

titulados (titulados nos 2 anos anteriores
á solicitude)

150,00 €

(*)  Os  colexiados  exercentes  abonan  as  cotas  mensuais  en  función  da  actividade  principal,

contando un importe de 5,00 € por cada unha das outras, cando realicen máis dunha.
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18.- Resumen Historial Profesional do Colexio Oficial de Xoiaría

O Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia
(Colexio Oficial de Xoiaría) ten como fins esenciais, 

a ordenación do exercicio da profesión dentro do marco legal respectivo, 
a representación desta e a defensa dos intereses das persoas colexiadas. 

01-12-2006
Publicación da Lei de Creación do Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, 

Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia

09-10-2008
Publicación do Decreto polo que se aproban os Estatutos do Colexio Profesional de Xoiaría, 

Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia

26-04-2009
Modificación parcial dos Estatutos

05-2009
Apertura da oficina en Santiago de Compostela e contratación de persoal administrativo

05-2011
Modificación parcial dos Estatutos

09-2011
Eleccións membros Xunta de Goberno

Actividades de promoción e divulgación

Concurso “Deseña unha xoia para a túa nai”
Concurso para nenas e nenos de ata os 12 anos.
A participación consiste en deseñar unha xoia e o premio é a realización e entrega desta
xoia por parte dun profesional colexiado.
Prémianse 80 finalistas cun diploma personalizado e 12 gañadores cunha xoia.
2010...........I edición, con 1.322 participantes
2011...........II edición, con 4.645 participantes
2012...........III edición, con 7.149 participantes
2013...........IV edición, con 7.890 participantes
2014...........V edición, con 8.076 participantes

Concurso San Valentín
Concurso para adultos nas redes sociais. 
Utilízase o “facebook” do Colexio Oficial de Xoiaría para fomentar a participación cidadá na
identificación dos establecementos comerciais dos profesionais colexiados.
2012..........I  edición,  co premio  de billetes  de avión  (ida  e  volta)  e  entradas para  dúas
persoas ao festival Rock in Río (Madrid)
2013..........II  edición,  co premio de billetes de avión (ida e volta)  e  entradas para dúas
persoas ao espectáculo Kooza – Circo do Sol (Madrid)
2014..........III edición, concurso de escaparates de San Valentín, premiando cunha cea para
dúas persoas a un votante da foto máis votada e ao colexiado do escaparate gañador.
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Campaña de Nadal
Campaña de promoción do sector da xoiaría de carácter xenérico

2009..........Radio (cuña 10 segundos), televisión (spots de 10 e 20 segundos),
vallas e mupis (co lema “Que xoia queres regalar?”), sorteo dun diamante dun
quilate (cedido por Facet)
2010..........Radio (cuña 10 segundos), televisión (spots de 10 e 20 segundos) e
traseiras de autobuses (co lema “Que xoia queres regalar?”)
2011...........Radio (cuña 10 segundos), televisión (spots de 10 e 20 segundos) e
traseiras de autobuses (co lema “Regala Xoiaría Galega”)
2012..........Radio (cuña 10 segundos), televisión (spots de 10 e 20 segundos), traseiras de 
autobuses (co lema “Regala Calidade”), escaparates coa pegatina identificativa e internet
2013..........Radio (cuña 20 segundos), traseiras de autobuses (co lema “Regala Calidade e 
Garantía” asociada a sorteo de diamante dun quilate), escaparates, publicacións impresas e 
internet
2014..........Radio (cuña 15 segundos), traseiras e laterais de autobuses (co lema “A 
elegancia nunca pasa de moda. Este Nadal regala unha xoia” asociada ao sorteo dun vale 
de 2.015 € ), pegatina para escaparates e flyers.

Concurso San Eloi para Xóvenes Deseñadores
Concurso de deseño de xoias para deseñadores non profesionais de entre 13 e 30 anos.
2012..........I edición (fallo: abril 2013)
2013..........II edición (fallo: decembro 2013)
2014..........III edición (fallo: decembro 2014)

Exposición, desfile

2009...................Desfile  Concurso  “Reina  del  verano  2009”  (Sanxenxo  –  Pontevedra):  varios
modelos profesionais luciron as creacións en ouro, prata, acibeche e diamantes, de empresas de
colexiados

Comisións de Traballo

Comisión de Fabricantes

Participacións conxuntas en misións comerciais de fabricantes:
2010..........Inhorgenta (feira internacional da xoiaría en Munich-Alemaña)
2011..........Inhorgenta (feira internacional da xoiaría en Munich-Alemaña)
2012..........Inhorgenta (feira internacional da xoiaría en Munich-Alemaña)
2012..........Iberjoya (salón internacional da xoiaría en Madrid. Presentación da xoiaría 
galega amparada pola marca Galicia Calidade)
2013..........Inhorgenta (feira internacional da xoiaría en Munich-Alemaña)
2013..........Iberjoya (salón internacional da xoiaría en Madrid. Presentación da madriña da 
xoiaría amparada pola marca Galicia Calidade: María Castro)
2014..........Inhorgenta (feira internacional da xoiaría en Munich-Alemaña)
2014..........MadridJoya (salón internacional da xoiaría en Madrid)
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Desenvolvemento de convenio con Eudi (Escola universitaria Deseño Industrial)
2011..........Firma convenio (deseño e creación para sector da Xoiaría en Galicia

Comisión de Galicia Calidade
2011.....Sinatura convenio
2012....Inicio traballo Comisión
2014.... seis empresas teñen xoias certificadas co selo Galicia Calidade
...............................Ardentia
...............................Fink Orfebres
...............................Orfega
...............................Oscar Rodríguez Joyeros
...............................Piropo Joyas
...............................Unión Joyera de Bergondo

Comisión de Formación
2009-2012.......Organización de actividades formativas para profesionais do sector
2012................Participación en Comisión de formación na Xunta (coa EASD Mestre Mateo, 
coa Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño e a Subdirección Xeral de 
Formación Profesional da Xunta)
2013................Posta en marcha de programación de cursos en colaboración coa EASD 
Mestre Mateo, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño e a Subdirección Xeral
de Formación Profesional da Xunta): Iniciación á fotografía de xoiaría, pátinas e acabados 
artísticos, iniciación a 3Design, iniciación á fundición de metais, modelado de arxila de prata
2014................Posta en marcha de programación de cursos en colaboración coa Fundación 
Centro Galego da Artesanía e do Deseño: Motivación para a venda de xoiaría, Iniciación a 
redes sociais para xoiaría, Xoiaría e fisionomía feminina e Atención excelente ao cliente.

Comisión de Reloxaría
2012...............Elaboración dun sobre de compostura para reloxaría
2013...............Elaboración prego de condicións para inclusión de reloxaría en Galicia 
Calidade
2013...............Elaboración dun informe sobre os requisitos esixibles, a nivel estatal, polas 
marcas ás reloxarías
2013-2014......Traballo sobre posible convenio con Galicia Calidade para certificación 
reloxaría 

Comisión de Promoción e Servizos
2009...............Creación da Campaña de Nadal
2012...............Creación da revista Alento
2013...............Posta en marcha Campaña Nadal 2013
2014...............Posta en marcha Campaña Nadal 2014

Comisión Deontolóxica
Contestación a escritos e comunicacións recibidas.
Elaboración dun código deontolóxico
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Canles de comunicación do Colexio Oficial de Xoiaría

Visitas personalizadas a colexiados
2011 – 2014: visitas para coñecer necesidades particulares e globais do sector

Web do Colexio Oficial de Xoiaría
Creación........2008
2012..............Renovación  da  imaxe,  para  chegar  a  unha  ferramenta  áxil,  tanto  para  o
colexiado como para o gran público
Mantemento:..diario (incl. panel só accesible a colexiados)

Boletín Colexio Oficial de Xoiaría
Creación........2007
Mantemento:. publicados 5 boletíns
.....................Agora, reemplazado pola revista Alento

Facebook do Colexio Oficial de Xoiaría
Creación........decembro 2011
Mantemento:. diario

Vimeo do Colexio Oficial de Xoiaría
Creación........decembro 2011
Mantemento:..mensual

Twitter do Colexio Oficial de Xoiaría
Creación........maio 2012

Alento: revista do Colexio Oficial de Xoiaría
Creación........decembro 2012
Periodicidade:trimestral

Issuu: exclusivamente para Alento (revista do Colexio Oficial de Xoiaría)
Creación........decembro 2012
Periodicidade:trimestral

Comunicados de Prensa
Envíanse sempre que sae algunha convocatoria ou información que pode resultar de 
interese para o público.

Circulares
Envíanse con carácter periódico e reúnen información de interese para colexiados (axudas,
convocatorias de concursos, feiras, reunións Colexio, ofertas de traballo, normativa...).
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Resumo de servizos ofertados aos Colexiados

Asesoramento.......profesional e personalizado
Circulares .............enviadas periodicamente, con normativa, axenda do Colexio e do sector,
...............................convocatorias varias, ofertas de traballo e anuncios
Convenios.............Inclusión automática nos beneficiarios de convenios
Divulgación............toda información de interese dos colexiados é reenviada
Formación.............participación preferente e baixo demanda en cursos de formación profesional
...............................organización de cursos solicitados
Información...........puntual sobre normativa en vigor e novas de interese para o sector
Prensa...................cada colexiado pode divulgar a súa actividade coa axuda deste departamento
Web........................apartado de colexiado onde poder consultar en calquera momento, toda a
...............................documentación remitida do Colexio Oficial de Xoiaría
Xeolocalizador.......Inclusión de establecementos comerciais en xeolocalizador da web

Convenios

Foga......................prezos preferentes en hardware e servizos personalizados para xoiarías
Galicia Calidade....respaldo do selo Galicia Calidade a pezas de xoiaría
Gravograpf.............produtos e servizos de tecnoloxía de gravado
Hotel La Toja..........vantaxes para estancias e servizos
M&R Tools.............produtos,ferramentas e maquinaria para obradoiros de xoiaría
Mapfre...................seguro de saúde
Millennium.............seguro de xoiaría
Protese..................servizos homologados de seguridade (instalación, vixianza e mantemento)
Tempu....................seguro obrigatorio de convenio
Versión Galega......páxinas webs e tenda “online”

Colexiación

Formación requirida
-Técnico ou técnica superior de artes plásticas e deseño en bixutería artística, en xoiaría artística e
en ourivaría e prataría artísticas.
-Técnico ou técnica  de artes  plásticas  e deseño en procedemento de ourivaría  e prataría,  en
moldeado e fundición de obxectos de ourivaría, en xoiaría e bixutería artísticas, en procedemento
de xoiaría artística, en gravado artístico sobre metal, en engastado e en damasquinado. 
-Técnico ou técnica en xoiaría.
-Títulos académicos oficiais en xemoloxía expedidos polas escolas desa materia da Universidade de
Barcelona, da Universidade Autónoma de Madrid ou de calquera outra do Estado español que os
expida no futuro.

Posibilidades de Formación oficial en Galicia
Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo...........Santiago de Compostela (A Coruña)
Escuela de Joyería del Atlántico.......................................Vigo (Pontevedra)
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Habilitación
Xaneiro 2007 – xaneiro 2009: prazo transitorio durante o cal se puideron integrar no
Colexio  todas  as  persoas  que,  sen  estar  en  posesión  da  titulación  requirida,  acreditaron  o
exercicio da profesión cun mínimo de tres anos de experiencia.

Ademais,  tanto  a  Xunta  de  Goberno  do  Colexio  Oficial  de  Xoiaría,  como as  diferentes
Comisións  de  traballo,  manteñen  reunións  durante  todo  o  ano  coas  distintas
administracións implicadas no sector (Consumo, Industria, Artesanía, Seguridade).

Composición actual da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Xoiaría:

Óscar Rodríguez Blanco................xoieiro de Viveiro (Lugo).......................presidente
Pablo García Regueira...................xoieiro-xemólogo de Pontevedra............vicepresidente 1º
Luis González Bahamonde.............xoieiro de Bergondo (A Coruña).............vicepresidente 2º
Alfonso Pérez Couto......................xoieiro de S. de Compostela..................tesoureiro 
Carmen María Otero García...........xoieira de S. de Compostela..................secretaria
Enrique Guillermo Fink Fernández..xoieiro de S. de Compostela..................vogal
José Antonio García Pardo.............reloxeiro da Coruña...............................vogal
José Luis Míguez Cristobal.............reloxeiro de Ordes (A Coruña)...............vogal
Celso Santos Pereira Varela...........maiorista de Ourense............................vogal
Senén Rodríguez Martínez.............xoieiro de Lugo.....................................vogal

Para máis información ou calquera consulta en relación ao Colexio Oficial de Xoiaría,
estamos á vosa enteira disposición en:

rúa Ramón Cabanillas, 5-7, 2º B

15701 Santiago de Compostela

981 598 858 - info@coxga.es

www.coxga.es

horario atención ofiicna:

de luns a venres, 9h-14h e 16h30-19h30
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