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COMISIÓN PARA A DEFENSA DA PROFESIÓN E PREVENCIÓN DO INTRUSISMO DO COPG. 

 
 
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia conta entre os seus órganos coa Comisión para a 
Defensa da Profesión e para a Prevención do Intrusismo. Esta Comisión está formada por Mª 
Concepción Prado Álvarez, vicesecretaria do COPG e coordinadora da Comisión, José 
Manuel Pazos Riveiro, anterior valedor dos/as colexiados e Xabier Macías Virgós, antigo 
decano do COPG. 
 
Entre os obxectivos desta Comisión figuran os de fomentar e potenciar o recoñecemento da 
psicoloxía como profesión necesaria na sociedade actual así como o fortalecemento e 
dignificación da mesma, a través de mecanismos en aras de erradicar a proliferación das 
pseudoterapias, pseudociencias ou prácticas non reguladas. 
 
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia a través desta Comisión vai proceder contra estas 
persoas que se presentan como profesionais da psicoloxía e non contan coa titulación 
requirida para prestar atención psicolóxica en consulta ou impartir cursos de contido 
psicolóxico. O COPG está a tomar as medidas e accións necesarias que consigan dificultar e 
tratar de eliminar o intrusismo profesional na nosa profesión. 
 
As necesidades de atención psicolóxica fóronse incrementando especialmente nos últimos 
anos, como consecuencia da crise social e económica que atravesa o país e que ocasionou o 
aumento do número de persoas que precisan apoio psicolóxico para facer fronte a problemas 
derivados do desemprego, da perda de vivenda, da falta de recursos económicos, entre 
outros. Conseguintemente, e agravando o intrusismo profesional que vén afectando de forma 
continuada ao campo da psicoloxía, produciuse un incremento na oferta de obradoiros e 
formación de todo tipo de pseudoterapias, así como na apertura de gabinetes por parte de 
profesionais sen titulación e/ou sen os demais requisitos legais esixidos nos que se prestan 
servizos de psicoloxía. 
 
Entre as consecuencias do exercicio dunha actividade sen estar en posesión da titulación 
axeitada atópanse a competencia desleal cara aos profesionais colexiados e colexiadas xunto 
coa desacreditación xeneralizada da profesión. Ademais os usuarios e usuarias son tratados 
por “falsos/as” profesionais, tendo iso como consecuencia un risco para a súa saúde. 
Desde o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia aconséllase sempre aos usuarios e usuarias 
que soliciten ao/á profesional que se identifique a través do seu número de colexiado/a, o cal 
acredita o/a profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpre coa 
titulación e cos requisitos legais para exercer como psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a 
súa especialidade ou área de traballo. 
 
Para o exercicio da profesión da psicoloxía, segundo a normativa vixente en materia de 
Colexios Profesionais, é un requisito indispensable estar incorporado ao Colexio Profesional 
correspondente (Colexio Profesional da comunidade autónoma na que exerza a maior parte da 
actividade). Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado baixo 
calquera fórmula de contratación teñen a devandita obriga. 
 
Toda persoa que queira poñer en coñecemento desta Comisión posibles situacións de 
intrusismo, pódese poñer en contacto coa Comisión para a Defensa da Profesión e a 
Prevención do Intrusismo do COPG a través do número de teléfono 981 534 049 ou no 
enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal.  

 


