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ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN BENITO E SAN SEBASTICAN DO
PORRIÑO

CAPÍTULO  I.-   A ASOCIACIÓN 

ARTIGO 1º.- DENOMINACIÓN
Coa  denominación  de  “ASOCIACIÓN  DE  VECIÑOS  DE  SAN  BENITO  E  SAN  SEBASTIÁN”
constitúese no concello de O Porriño (Pontevedra)  unha asociación veciñal.
 A Asociación de veciños de san Benito e san Sebastián é unha asociación sen ánimo de lucro, de carácter
xeral non sometida a réxime asociativo específico, con personalidade xurídica e capacidade de obrar. A
asociación rexerase polos presentes Estatutos, pola Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora do
Dereito  de  Asociación  e  pola  demais  lexislación  existente  en  materia  de  asociacións  que  lle  sexa
aplicable.

ARTIGO 2º.-DOS FINS DA ASOCIACIÓN:
a) Atender as necesidades sociais de cantos integran a devandita asociación, no referente a súa

hixiene, salubridade, urbanismo, promoción do ensino, cultura, deportes, beneficencia, etc. 
b) Promover no seu caso, dentro das normas sinaladas na lexislación e disposicións vixentes ou

que no futuro poidan dictarse, as accións necesarias para garantir os intereses dos seus asociados/as a
través da solución dos problemas colectivos. 

c)  Emprender  accións  mancomunadas  dos  veciños/as  dos  barrios,  pedir  informes,  elaborar
proxectos que melloren a situación dos barrios de San Benito e San Sebastián e o seu entorno.

d)  Asesorar en forma xeral  ou individual,  ós/ás seus asociados/as das citadas cuestións,  das
accións que lle compete e de procedementos que poidan xurdir na execución dalgunha das propostas
feitas póla Asociación.

ARTIGO 3º.- PARA O CUMPRIMENTO DOS SEUS FINS 
Para o desenvolvemento e execución de todos estes fins,  a asociación irá creando, segundo as súas
necesidades, as correspondentes seccións que terán a denominación e obxectos seguintes: 

a)  SOCIAL. Encargada da creación de comisións de toda clase para o estudio de problemas
relacionados coa vivenda e demais aspectos de índole social e benéfica. 

b) DE SERVIZOS E SEGURIDADE. Tendente a creación de axudas ós veciños/as necesitados
por calquera causa (urbanismo, seguridade, tráfico, beirarrúas, rúas, redes de sumidoiros, tráfico, lixos,
zonas verdes, traída de augas, etc.). 

c)  CULTURAL.  Todo o  referido a  unha promoción  cultural  dos  veciños/as,  por  medio  das
actividades neste senso (conferencias, cursos, concursos artísticos, etc.) 

d) RECREATIVA. Co fin de realizar actividades de tipo deportivo, lúdico, etc. 
Como Asociación sen ánimo de lucro, destinarase á consecución dos fins asociativos, o cen por cento das
rendas netas e de outros ingresos que obteñan por calquera concepto,  exceptuándose as aportacións
efectuadas en concepto de dotación patrimonial. 

ARTIGO 4º.-ÁMBITO
A asociación en función dos seus fins e da ubicación do seu domicilio social, realizará principalmente as
súas actividades nun ámbito territorial que abarcará o Concello de Porriño da provincia de Pontevedra, de
xeito principal, será a zona de influenza que corresponde os Barrios de San Benito e San Sebastián e o seu
entorno. 

Artigo 5º.- DOMICILIO
O domicilio social fixarase na Localidade de Porriño, na rúa Manuel Rodriguez, nº 100 co Código Postal
36400  na  Provincia  de  Pontevedra,  dispoñendo  a  efectos  de  notificacións  do  correo  electrónico
aavv.sbenito.sebastian@gmail.com, debendo en caso de variación dar conta á Delegación Provincial de
Xustiza  da  Xunta  de  Galicia.  A  Asociación  poderá  utilizar  outros  locais  asociativos  adicionais,
notificando ó rexistro de asociacións provincial das variacións establecidas neste Estatuto.

Artigo 6.- DURACION
Primeiro.- Esta Asociación ten unha duración indefinida e só disolverase, conforme a estes estatutos,
pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral extraordinaria, por resolución xudicial ou polas
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causas previstas na lexislación vixente.
Segundo.- Esta  Asociación  rexerase  de  acordo  cos  principios  democráticos  contidos  no  marco  da
constitución e o resto do Ordenamento Xurídico.

CAPITULO  II.- OS SOCIOS, ADMISIÓN , DEREITOS E OBRIGACIÓNS  

Artigo 7º.- OS SOCIOS
Primeiro.-  Poderán integrarse na Asociación todas aquelas persoas físicas, con plena capacidade de
obrar, que residan ou teñan propiedades entre o perímetro seguinte: o Norte Fernández Areal, o Este o
limite coa parroquia de Atios, o Oeste o Río Louro e o Sur o Río Fonteliño. 
Segundo.-  O número  de  socios  será  ilimitado,  a  Xunta  Directiva  poderá  suspender  sen embargo  a
admisión de novos socios cando así  o esixa as razóns de aforo, de capacidade física das instalacións ou a
boa marcha da Asociación.
Terceiro.-  Os socios poderán ser de dous clases, de número e honorarios. Os socios de número menores
de idade, integraranse na sección de menores para o que se lle requirirá a autorización do titor ou persoa
que ostente a patria potestade.

Artigo 8º.- CLASES DE SOCIOS
Primeiro.-  Serán socios de número tódalas persoas que o soliciten a Xunta directiva por escrito, e
ratificarase pola Asemblea Xeral a aceptación da condición de socio. Quen aspire a ingresar como socio/a
de número deberá cumprir os requisitos e tramites seguintes:

a) formalizar a solicitude de ingreso ante a Xunta Directiva. A solicitude contenderá a data da
mesma, o nome e apelidos, domicilio e DNI do solicitante, os motivos polos que desexa integrarse na
asociación.

b) Unha declaración de que coñece os estatutos e comprometese a respectalo xunto cos acordos
validamente adoptados polos órganos directivos da Asociación.

c) Estar en posesión dos seus dereitos.
Segundo.-  Serán socios honorarios aquelas persoas que a xunta de Goberno confira esta distinción e
poderán ter un posto de preferencia nos actos oficiais da sociedade.
Terceiro.- Os socios menores de 18 anos serán socios pasivos, sen dereito a voto aínda que con voz, non
podendo desempeñar ningún cargo directivo, pero si colaborar directamente coa Xunta directiva.
Cuarto.- tódolos socios/as teñen os mesmos dereitos e obrigas.

Artigo 9.- DEREITOS DOS SOCIOS
Os socios de número terán os seguintes dereitos:

a) Contribuír o cumprimento dos fins específicos da Asociación.
b) Velar para que a Asociación axustase ó disposto no presente Estatuto e as súas normas de

desenrolo.
c) Separarse libremente da Asociación, deixando de ser socio do mesmo.
d) Coñecer  as  actividades  da  Asociación  e  examinar  a súa  documentación,  previa  petición

razoada á Xunta Directiva obrigándose a gardar a debida reserva sobre a mesma e o seu contido.
e) Expresar libremente as súas propostas e ideas nos debates da Asemblea Xeral.
f) Terán dereito a voto tódolos socios cunha idade igual ou maior a 18 anos. Os menores de esta

idade terán voz, pero non voto.
g) Os socios de número, salvo os menores de idade, poderán elixir  e ser elixidos, na forma

establecida nestes Estatutos, ós membros da xunta Directiva.
h) Recorrer  ante  a  Asemblea  Xeral  aqueles  acordos  que  estimen  lesivos  de  acordo  co

procedemento establecido.
i) Tódolos socios/as terán dereito a disfrutar dos servizos e instalación sociais da asociación,

nos térmonos establecidos, no seu caso, na normativa que regule a súa utilización.
j) Ser defendidos por esta asociación nos seus dereitos legais como membros da mesma.
k) Posuír un exemplar destes estatutos e ter coñecemento dos acordos adoptados polos órganos

directivos, así como o estado de contas dos ingresos e gastos da asociación tódolos anos, ou en calquera
momento no que o soliciten cando menos unha cuarta parte dos socios/as.
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l) Tódolos socios teñen o dereito de ser oídos con carácter  previo á adopción de medidas
disciplinarias. 
m) Asistir  ás  Asembleas  Xerais  e  a  cantos  actos  e  concentracións  sexan  convocados  pola
Asociación.

Artigo 10.- AS OBRIGAS DOS SOCIOS
Son obrigacións dos socios de número: 

a) Respectar os presentes estatutos e osa cordos validamente adoptados polos órganos directivos
da Asociación.

b) Aboar as cotas que se aproben na Asemblea Xeral.
c) contribuír ó sostenemento e difusión das actividades e fins desta Asociación
d) Acatar cantas disposicións dicte a Asemblea Xeral, a Xunta Directiva ou os membros das

mesmas, para o bo goberno da Asociación.
f) Apoiar e defender os intereses da Asociación.

Artigo 11.- PERDEDA DA CONDICION DE SOCIO
A condición de asociado perdese  por:

a) A vontade libremente expresada polo asociado en escrito  dirixido a Xunta Directiva.  A
Xunta Directiva, cando reciba a petición de baixa dun asociado, acordará a Inscrición da mesma no libro
de rexistro de asociados 

b) Por sanción disciplinaria adoptada conforme ó procedemento establecido. Os socios poderán
ser sancionados por conducta incorrecta, por desprestixiar a asociación cos seus actos ou verbas, por ter
cometido faltas graves, por perturbar a boa administración e goberno da entidade, por facer calquera acto
de pasividade. En tal caso, concederáselle un prazo prudencial para que presente por escrito as alegacións
que estime oportunas para a súa defensa. A xunta directiva decidirá sobre a procedencia da expulsión ou a
suspensión temporal como membro asociado. En calquera caso debese, sometela á decisión da Asemblea
Xeral. Contra a decisión de baixa do socio, este poderá recorrer e poderá emprender as accións legais que
estime oportunas.

c) Por falecemento.
d) A baixa definitiva como socio/a. Calquera que sexa o motivo, levará aparellada a perda de

tódolos dereitos da asociación.
e) Ningún asociado poderá de xeito individual acto análogo ós que exercite na asociación en

beneficio común
f) En tódolos casos anteriores darase conta na Asemblea Xeral que as ratificará.
g) Polo impago dunha cota ordinaria.  Neste caso a condición de socio recuperarase

desde o momento en que se ingresen as cotas adebedadas, e o autorice a Xunta Directiva, dando
conta a Asemblea Xeral.

CAPITULO  III.-       ÓRGANOS DE GOBERNO E DE REPRESENTACIÓN

Artigo 12.- ORGANOS DA ASOCIACION
Son órganos de representación  e de goberno desta Asociación, a Asemblea Xeral, A Xunta Directiva e O
Presidente.

Artigo 13.-  A ASEMBLEA XERAL
A Asemblea Xeral é o órgano Supremo de Goberno, estará integrada por tódolos asociados e os seus
acordos adoptaranse democraticamente.

Artigo 14.- CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL
Primeiro.- A asemblea poderá ser convocada en sesións ordinarias e extraordinarias.
Segundo.-  A Asemblea Xeral Ordinaria convocada, necesariamente, dentro do primeiro trimestre de
cada ano.
Terceiro.- A Asemblea Xeral Extraordinaria será convocada por acordo da Xunta Directiva cantas veces
o xulgue  necesario.  En todo casoa  Xunta Directiva  estará  obrigada a  convocar  á  Asemblea  Xeral
Extraordinaria cando así o soliciten en número igual ou superior ó dez por cento dos asociados que están
no pleno exercizo dos seus dereitos como tales dea cordo con estes estatutos e as normas que, no seu caso,
as  desenrolen.  Dita  solicitude  realizarase  po  rescrito  e  estará  firmada  por  tódolos  solicitantes  con
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indicación dos eu nome, apelidos e DNI. 
Cuarto.-  A convocatoria, tanto de sesións ordinarias como extraordinarias, faranse por escrito, no que
expresarán o lugar, data e hora en que terán lugar a reunión en primeira e segunda convocatoria e os
asuntos a tratar á mesma, e dicir a orde do día.
Quinta.- A convocatoria da Asemblea Xeral e a orde do día da mesma será exposto no taboleiro de
anuncios dos locais da Asociación, cunha antelación duns 15 días á data de celebración da sesión. A
convocatoria e a orde do día tamén poderá ser comunicados ós asociados por correo ordinario, sendo
válida en todo caso a simple convocatoria escrito colocada no taboleiro de anuncios. A Xunta Directiva
fará as xestións pertinentes para que a convocatoria  sexa publicada nun medio de comunicación de
relevancia na comarca coa intención de darlle a difusión pertinente.

Artigo 15.- CONSTITUCION DA ASEMBLEA XERAL
Primeiro.-  As  Asembleas  Xerais,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  quedarán  validamente
constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela, ó menos, a metade mais un dos asociados
presentes e, en segunda convocatoria, calquera que sexa o número de asociados, transcorrida media hora
desde o horario fixado para o comezo da sesión en primeira convocatoria. Entre a data da convocatoria e
o día sinalada para a súa celebración mediarán como mínimo, quince días naturais.
Segundo.- A Asemblea Xeral será presidida e moderada por unha mesa constituída, por tres membros da
Xunta directiva sendo o Presidente, o Secretario, e o Tesoureiro, ou ó menos dous vogaís da Xunta
Directiva. Cando por calquera motivo non sexa posible constituír a mesa na forma establecida, formarase
co membro de maior idade e o mais xoven de entre os asociados presentes na reunión. Este último
realizará as funcións de Secretario para esta ocasión no suposto de ausencia do mesmo da Asociación. O
Secretario suplente levantará acta da Asemblea, asinándoa tódolos compoñentes da mesa.
A Asemblea Xeral Ordinaria ou extraordinaria nunca poderase celebrar sen a presencia do Presidente
desta Asociación, que en todo caso as dirixirá.
Terceiro.- As reunións da Asemblea Xeral darán comezo coa lectura polo Secretario da acta da reunión
anterior. Posteriormente tomará a palabra o Presidente que someterá dita acta a votación pola Asemblea.
Seguidamente o Presidente ou a persoa que éste designe, exporá e desenrolará o resto dos puntos da orde
do día, someténdoos  logo á consideración e voto da Asemblea.

Artigo 16.- OS ACORDOS
Primeiro.-  Os acordos da Asemblea Xeral serán adoptados polo voto favorable da maioría simple dos
asociados presentes.
Segundo.-  Exceptúanse  do  anterior  os  acordos  relativos  a  disposición  o  enaxenación  de  bens,
nomeamento da Xunta directiva, modificación dos Estatutos, votación de expedientes disciplinarios e
adquisición de bens cando o importe supere o dez por cen do patrimonio da Asociación, para os cales será
preciso o voto favorable de ó menos dous tercios dos asociados.
Terceiro.- Os acordos da Asemblea Xeral poderán ser impugnados ante a Xurisdicción competente.

Artigo 17.- COMPETENCIAS DA ASEMBLEA XERAL ORDINARI A
Son competencias da Asemblea Xeral Ordinaria as seguintes:

a) Recibir informe sobre a memoria, liquidación do orzamento, balance do exercizo, rendición
de contas e aprobación dos mesmos, se procede.

b) Recibir informe e aprobación no seu caso do orzamento para o exercizo seguinte.
c) Achega de plans e proxectos para a realización dos fins da Asociación
d) Ser informada dos proxectos e propostas da Xunta Directiva.
e) Estudiar e aprobar, no seu caso, as proposicións que formulen os socios e que deberán ir

firmadas ó menos, polo quince por cento dos mesmos, ou ser avaladas polo Presidente.
f) Formular rogos e preguntas.

Artigo 18.-COMPETENCIAS DA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDI NARIA
Son competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:

a) A modificación de Estatutos.
b) A elección e cese dos membros da Xunta Directiva
c) A constitución ou integración da Asociación en Federacións.
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d) A  expulsión  de  Asociados,  sen  perxuizo  das  competencias  que  para  a  instrucción  do
expediente disciplinario correspondan á Xunta Directiva

e) A  aprobación  da  enaxenación  de  bens,  tomar  diñeiro  a  préstamo,  emisión  de  títulos
representativos de débeda ou de parte alícuota patrimonial.

f) Fixación das cotas dos socios.
g) A ratificación dos acordos que se adopten polas Federacións e Asociacións nas que está

integrado a Asociación.
h) A aceptación de donacións.
i) A aprobación de cuestións e outros actos encamiñados a obter fondos.
j) A aprobación da apertura de Delegacións da Asociación.
k) Coñecer dos recursos que se interpoñan contra os acordos adoptados pola Xunta Directiva, na

forma  establecida  no  Capítulo  correspondente  de  estes  estatutos  e,  no  seu caso,  demais  normas  de
desenrolo.

l) Calquera outra que propoña O Presidente na orde do día.

Artigo 19.- A XUNTA DIRECTIVA
Primeiro.- A Xunta Directiva é o órgano rector da Asociación. A súa actuación estará supeditada á Lei,
os presentes Estatutos e os acordos validamente adoptados pola Asemblea Xeral.
A Xunta Directiva terá un mandato de tres anos e será elixida de entre os membros do seu equipo polo
Presidente de acordo co establecido nestes estatutos. En todo caso estará integrada por un Presidente, un
vicepresidente, un Secretario, un Tesoureiro, tres vogaís e catro suplentes.
O presidente nomeará a súa Xunta Directiva e elixirá ó menos un secretario e un Tesoureiro, que o serán
tamén da Asemblea Xeral.
Segundo.- O presidente da Xunta Directiva e, no seu defecto, aqueles outros membros da mesma en que
delegue o presidente por escrito, ostentarán a representación legal da Asociación, actuarán en nome da
Asociación e estarán obrigados a executar os acordos validamente adoptados pola Xunta Directiva e a
Asemblea Xeral.
Terceiro.- Corresponderán á Xunta Directiva as seguintes atribucións:

a) Dirixir as actuacións desta Asociación e executar os acordos da Asemblea Xeral.
b) Manter a orde e a disciplina na Asociación, así como nas actividades que se organicen.
c) Convocar, por medio do seu Presidente, á Xunta directiva e á Asemblea Xeral cando o estime

necesario, cumprindo os acordos e decisións da mesma.
d) Elaborar e someter á Asemblea Xeral os presupostos anuais da Asociación.
e) Elaborar e someter á Asemblea Xeral a memoria de contas e xestión.
f) Coñecer das solicitudes de ingreso de novos asociados e tramitar sobre a súa admisión.
g) Convocar á Asemblea Xeral en sesións tanto ordinarias como extraordinarias nos térmonos

previstos nestes estatutos.
h) Elaborar a orde do día das reunións da Asemblea Xeral
i) Convocar eleccións á Xunta directiva.
j) Crear comisións e grupos de traballo
k) Resolver os procedementos disciplinarios que se incoen
l) Formular inventario e balance anual, así como redactar a memoria anual da Asociación e, en

Xeral, aplicar tódalas medidas económicas e administrativas precisas para o fomento e desenrolo das
actividades que foran aprobadas na Xunta.

m) Aquelas que no veñan expresamente atribuídas á Asemblea Xeral.
Cuarto.- Os membros da Xunta Directiva deberán gozar da condición de socio. 
Quinto.- Para ser Presidente da Asociación será requisito ser membro fundador ou ter unha antigüidade
na Asociación de alomenos un ano, e non ocupar outro cargo electo da corporación municipal.
Sexto.- Non poderán ser membros da Xunta Directiva:

a) aqueles socios que ocupen un cargo electo da corporación municipal.
b) aqueles que foron sancionados pola comisión de faltas moi graves ou graves ata tanto non se

atopen rehabilitados. 

Artigo 20.-
Primeiro.- A Xunta Directiva será convocada polo seu Presidente con dous días de antelación como
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mínimo, á data da celebración. 
Segundo.- A Xunta Directiva quedará tamén validamente constituída cando están presentes tódolos seus
membros, aínda que non houbese mediado convocatoria previa, sempre que exista delegación expresa do
Presidente ou se producira o seu falecemento.

Artigo 21.-
A Xunta Directiva reunirase sempre que a convoque o Presidente, por propia iniciativa ou a instancia de
dous dos seus membros. En calquera caso, a Xunta Directiva reunirase como mínimo unha vez o mes.
Para que a Xunta Directiva atópese validamente constituída será necesario que asistan á reunión, ademais
do Presidente e o Secretario o, no seu caso en quen deleguen, outros tres membros da mesma.

Artigo 22.- ELECCION DA XUNTA DIRECTIVA
Primeiro.- Os membros da xunta Directiva serán elixidos pola Asemblea Xeral, convocada, en sesión
extraordinaria, pola Xunta Directiva saínte con, alomenos, tres meses de antelación á expiración do seu
mandato.
No mesmo acordo polo que se convoque á Asemblea Xeral a Xunta Directiva declarará constituída a
comisión electoral, que estará integrada polo asociado mais xoven, polo de maior idade e polo mais
antigo e que terá como función velar pola limpeza das eleccións e resolver cantas cuestións lles sexan
plantexadas.
Segundo.- Dentro dos trinta días seguintes á resolución na que se acorde convocar a Asemblea Xeral
Extraordinaria os asociados que reúnan os requisitos establecidos nestes Estatutos poderán presentarse
como candidatos.
As candidaturas estarán integradas por un mínimo de dez asociados, dos cales o que figura en primeiro
término será o Presidente, seguiralle un Secretario e un Tesoureiro, catro vogais e os tres últimos irán
como suplentes. 
As candidaturas presentaranse por escrito ante a Xunta directiva e contenderá o nome, apelido e DNI dos
candidatos. Os asociados so poderán figurar simultaneamente nunha candidatura. 
Terceiro.- Dentro dos tres días seguintes á finalización do prazo indicado no apartado anterior, a Xunta
Directiva declarará cerrado o período de presentación de candidaturas e acordará publicar no taboleiro de
anuncios da Asociación as que se presentaran para que, quen tivera interese nelo, no término de cinco días
alegue o que estime convinte sobre a idoneidade dos candidatos. As alegacións so poderán fundarse no
incumprimento polos candidatos dos requisitos establecidos nestes estatutos.
Transcorrido dito prazo resolveranse pola Xunta Directiva, nos dous días seguintes e sen ulterior recurso,
cantas alegacións formularanse.
Cando non se presenten alegacións ou as presentadas sexan desestimadas a Xunta Directiva aprobará as
candidaturas e declarará aberta a campaña electoral que se estenderá ata o día anterior ó de celebración da
sesión extraordinaria da Asemblea Xeral.
Durante a campaña electoral os candidatos poderán expoñer e difundir os seus programas de xestión entre
os asociados. Si se admitira algunha ou algunhas das alegacións presentadas a Xunta Directiva acordará
apartar  das  eleccións ós  candidatos  afectados  substituíndoos  polos  que aparezan  como suplentes  na
candidatura pola que aqueles se presenten e na orde no que estes se atopen e mandará publicar  no
taboleiro de anuncios a nova candidatura.
No caso de apartarse das eleccións o candidato que ocupe o número un da candidatura esto suporá
automaticamente a retirada da citada candidatura, que poderá presentarse novamente cun novo candidato
no prazo de resolución do recurso establecido no paragrafo seguinte.
Ós candidatos afectados pola resolución se lles notificará a mesma persoalmente e poderán recurrila, no
prazo de dous días seguintes ó da súa notificación, ante a comisión electoral que resolverá dentro dos
dous días seguintes á interposición do recurso.  A interposición deste recurso deixará no suspenso o
acordo da Xunta Directiva durante o prazo de resolución, de non producirse esta continuarase co proceso
electoral  levantándose a suspensión, sendo responsables da súa inactuación os membros da comisión
electoral.
Cuarto.- Se transcorrido o período ó que se refire o apartado segundo deste artigo non se presentara
ningunha candidatura, ou as presentadas se retiraran, se acordará pola Xunta Directiva a apertura dun
novo período de 10 días, finalizando o cal seguiríase os trámites establecidos no apartado anterior.
Se neste segundo período tampouco se presentara candidatura algunha prorrogarase o mandato da Xunta
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Directiva  por  seis  mees,  esgotados  os  cales  se  convocarán eleccións  de  acordo  co  establecido  nos
parágrafos anteriores.
Se tampouco  nesta  segunda convocatoria  presentaranse candidaturas  convocarase  á  Asemblea  Xeral
Extraordinaria  e  poderán  ser  elixidos  tódolos  asociados.  A  Xunta  Directiva  formarase  polos  sete
asociados mais votados. Destes será elixido Presidente o que mais votos obtivera e será este quen designe,
entre os outros seis mais votados, ó Secretario e ó Tesoureiro. En caso de empate será o Presidente o de
maior idade.
Quinto.- O día de celebración da Asemblea Xeral a Xunta Directiva proporcionará aos asociados que
concorran papeletas nas que figuren as distintas candidaturas que se presenten ás eleccións. 
As  papeletas  depositaranse  nunha urna.  O voto  será secreto  e  cada asociado so  poderá  votar  unha
candidatura.
Finalizada a elección farase reconto das papeletas e proclamarase a candidatura vencedora, farase constar
na acta que levante o Secretario  o número de votos obtidos por  cada unha das candidatura que se
presentaran ás eleccións. O acta será asinada po tódolos que formen a mesa de acordo co disposto nestes
estatutos en relación á constitución da Asemblea Xeral.
Sexto.- As vacantes que poderán producirse na Xunta Directiva durante o seu mandato serán cubertas
polos suplentes da candidatura que obtivera maior número de votos e polo orde no que nela aparezan.
Cando se de as circunstancias previstas no apartado cuarto deste artigo, consideraranse suplentes ós tres
asociados que sigan en número de votos ó derradeiro vogal elixido.
Sétimo.- Cando, pese ao disposto no apartado anterior, a Xunta Directiva quedase con menos de sete
membros, convocará eleccións con arranxo ó disposto neste artigo.

Artigo 23.- 
A Xunta Directiva adoptará os seus acordos polo voto favorable da maioría simple dos seus membros. En
caso de empate decide con voto de calidade o Presidente.

Artigo 24- O PRESIDENTE
O presidente ostenta a representación legal do mesmo, actúa no seu nome, e executará os acordos que
adopten tanto a Asemblea Xeral como a Xunta Directiva
O presidente ostenta a representación legal do mesmo, actúa no seu nome e executará os acordos que
adoptes tanto a Asemblea Xeral como a Xunta Directiva. Participará nas reunións da Asemblea Xeral na
forma determinada nestes Estatutos. Tamén participará, presidíndoas, con voz e voto, nas reunións da
Xunta Directiva. Atribúense o Presidente todas aquelas funcións que non veñan expresamente atribuídas
nos estatutos a outro membro da Xunta Directiva, entre elas, a de cubrir as vacantes que se produzan entre
os seus membros na forma establecida nestes estatutos. 
En caso de  enfermidade grave,  falecemento  ou sempre que o considere oportuno,  poderá delegar  a
representación, as súas atribucións, dereitos e obrigacións por escrito no membro da Xunta Directiva que
considere mais adecuada.

Artigo 25- O TESOUREIRO
Primeiro.- O Tesoureiro asistirá ás reunións da Xunta Directiva con voz e voto, terá encomendada a
Xestión  económica  da  Asociación  con  escrupuloso  respecto  ós  orzamentos  anuais  aprobados  pola
Asemblea Xeral. Será o encargado de recadalas cotas, será o depositario da Asociación, asinará os recibos
e autorizará, coa orde do Presidente, os pagos e levará libros de contabilidade de acordo coa lexislación
vixente.
Segundo.- Será obrigación do Tesoureiro formalizar durante o primeiro mes de cada ano, un balance de
situación e as contas de ingresos e gastos, que se porán en coñecemento de tódolos asociados.
Terceiro.- As contas correntes, así como os demais depósitos bancarios da Asociación, deben ser abertos
polo Presidente, O Secretario e polo Tesoureiro, e será necesaria a firma destes para dispoñer dos seus
saldos.
Cuarto.- Cando o Tesoureiro atópese impedido para desempeñar as súas funcións nomearase entre os
vogais a un que lle sustitua.

Artigo 26.- O SECRETARIO
Primeiro.- O Secretario  da  Xunta Directiva coidará do arquivo da documentación,  redactará cantos
documentos afecten á marcha administrativa da Asociación e levará o libro de rexistro de Asociados e o
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libro de Actas. Terá, ademais, as seguintes funcións:
a) Levantar acta das reunións da Xunta Directiva.
b) Levantar acta das reunións ordinarias como extraordinarias, da Asemblea.
c) Recibir  as solicitudes de  ingreso de novos asociados  e someter  á  Xunta directiva  a sua

aprobación.
d) Na levanza de libro de Asociados deberá facer constar nome, apelidos, DNI e domicilio, con

especificación  de  aqueles  que  exerzan  na  Asociación cargos  de  Administración,  goberno  ou
representación. O Libro de Rexistro de Asociados expresará tamén as datas das altas e baixas e as tomas
de posesión e cese nos referidos cargos. 

e) Consignará os asociados que foran sancionado e a sanción que lles fora imposta facendo
constar  ad ata de incoación do expediente sancionado re resolución firme pola que se lles impuxo.
Transcorridos os prazos aos que se refire este Estatuto poderá xunto aos datos anteriores a expresión
cancelada firmando a continuación.

f) Na levanza dos libros de Actas consignará as reunións celebradas pola Asemblea Xeral e a
Xunta Directiva, con expresión da data, asistentes ás mesmas, asuntos tratados e acordos adoptados. As
actas serán subscritas polas persoas a que se refiren estes Estatutos, e en todo caso, polo Presidente e o
Secretario. As Actas das reunións das Xuntas Directivas Serán subscritas por tódolos membros presentes.

g) Certificar e remitir aos asociados e ós organismos competentes que o solicite, copia das actas
das reunións e dos acordos nelas adoptados pola Asemblea Xeral ou pola Xunta Directiva.

h) Remitir á Administración competente a documentación legalmente esixida.
i) Dirixir a elaboración da memoria anual de xestión que, previo aprobación da Xunta Directiva,

haberá de ser sometida á Asemblea Xeral Ordinaria.
j) Elaborar os modelos impresos para a solicitude de ingreso na Asociación, as papeletas para as

eleccións ou aqueles outros que a Xunta Directiva ou o propio secretario estimen procedentes.
Segundo.- Cando o secretario atópese impedido para desempeñar as súas funcións o Presidente nomeará
entre os vogaís un que o sustitua.

Artigo 27.– OS VOGAIS
Os vogaís  que  asistirán  ás  reunións  da  Xunta  Directiva  con  voz  e  voto,  terán  as  funcións  que  se
determinen polo Presidente.

Artigo 28.- CAUSAS DE CESE DOS ORGANOS DE GOBERNO
Son causas de cese dos órganos de goberno:

a) Falecemento da persoa elixida.
b) Sanción disciplinaria, nos términos recollidos no expediente tramitado.
c) Renuncia manifestada por escrito.
d) Cumprimento do prazo para o que foi elixido.

Nos supostos c) e d) o cese efectivo nunca poderá ser anterior ó efectivo traspaso de poderes que traia
consecuencia dunha elección nos términos establecidos nestes estatutos, e será necesario facer previa
entrega da documentación da Asociación.

CAPÍTULO  IV.-        SECCIÓNS DA ASOCIACIÓN

Artigo 29.-
Cando a Xunta Directiva acorde a realización de calquera actividade poderá crear unha Sección, que
poderá ser afiliada ás Federacións, ou entidades, que proceda.

Artigo 30-
Cada sección  ocuparase  de todo o relativo  á  práctica  da actividade correspondente  baixo a
coordinación e superior dirección da Xunta directiva.

CAPITULO V.-    PROCEDEMENTO DE IMPUGNACIÓN DE ACOR DOS DA XUNTA
DIRECTIVA ANTE A ASEMBLEA XERAL

Artigo 31.-
Primeiro.- Serán impugnables  ante  a  Asemblea  Xeral,  reunida  en  sesión  extraordinaria,  os  acordos
adoptados pola Xunta Directiva, coas excepcións seguintes:
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a) Os acordos adoptados en materia electoral que so serán impugnables na forma establecida
no Artigo 21.

b) Os recollidos no Artigo 19 dos estatutos apartados  E, F, H, I, J E K.
Segundo.- As  resolucións   e  acordos  que  se  adopten  en  procedementos  disciplinarios,  so  serán
impugnables ante a Asemblea Xeral nos términos dispostos nestes estatutos.

Artigo 32-
Os acordos ós que se refire o artigo anterior so poderán ser impugnados polos que ostente a condición de
socios e se atopen o corrente no pago das cotas. Se exceptúan do anterior as resolucións polas que se
desestimen as solicitudes de ingreso n a Asociación.

Artigo 33.-
Primeiro.- Os acordos aos que se refire o artigo 31 serán impugnables,  a través do recurso que se
establece neste Artigo, dentro dos cinco días seguintes a súa adopción.
Segundo.- O recurso formalizarase por escrito dirixido á Xunta Directiva. O escrito de formalización do
recurso encabezarase cos nomes, apelidos e DNI dos recorrentes e contenderá, en parágrafos separados, a
referencia ó acordo que se impugna e os motivos da impugnación. O escrito terminará con a solicitude de
revogación ou modificación do acordo. En caso de que se solicite a modificación do acordo exporase en
que consistirá a modificación e o texto íntegro do acordo alternativo que se somete á Asemblea para a súa
aprobación. Os recorrentes designarán no escrito de formalización un domicilio a efectos de notificacións.
Terceiro.- Os recursos deberán estar subscritos por un número igual ou superior ó vinte por cento dos
asociados. Exceptúanse do anterior os recursos que se interpoñan para impugnalas resolucións polas que
se desestimen as solicitudes de ingreso na Asociación, para dita interposición so será necesario que figure
a sinatura dó interesado.
Cuarto.- Os recursos serán presentados ante o Secretario ou o vogal en quen se delegue este traballo. O
Secretario consignará no escrito  do recurso a data de presentación e entregará ós recorrentes copia do
mesmo ou certificación da súa presentación.
Quinto.- O secretario  dará traslado do recurso á Xunta Directiva na primeira reunión que celebre trala
presentación do recurso. A Xunta Directiva examinará si o recurso acomodase ás formalidades contidas
nos apartados anteriores e nos Artigos anteriores. 
Se o recurso acomodarase a ditas formalidades a Xunta Directiva acordará admitilo a trámite e introducirá
o seu exame e votación na orde do día da primeira sesión extraordinaria que celebre a Asemblea Xeral
trala presentación do recurso. 
Se o recurso carecera de algunha formalidade, inadmitirá o recurso. Estes acordos serán comunicados  aos
recorrentes por correo certificado no domicilio que designaran no escrito de formalización do recurso.
Sexto.- Contra  o acordo de inadmisión os recorrentes poderán interpoñer recurso ante a Asemblea Xeral
con  arranxo  ó  disposto  no  presente  Artigo,  este  recurso  será  admitido  pola  Xunta  Directiva  que
introducirá  o seu exame e votación  na  orde  do  día da primeira  sesión extraordinaria  que  celebre a
Asemblea Xeral, trala presentación do recurso. Se a Asemblea Xeral admitira o recurso o que se refire
este apartado, examinará na mesma sesión o recurso inadmitido pola Xunta Directiva.
Sétimo.- Os acordos adoptados pola Xunta Directiva non se suspenderán pola interposición do recurso
establecido neste Artigo.
Octavo.- En todo caso, os asociados poderán recorrer á orde xurisdiccional competente en relación coas
cuestións derivadas do funcionamento interno da Asociación. 

CAPITULO  VI.-     INFRACCIÓNS, SANCIONES E PROCEDEMENTO  DISCIPLINARIO

Artigo 34.-
Primeiro.- So  poderán   ser  castigadas  as  infraccións  previstas  nestes  Estatutos.  As  sancións  que
correspondan  a  cada  infracción  serán  impostas  con  arranxo  o  procedemento  que  se  estableza
regulamentariamente.
Segundo.- As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves.

Artigo 35.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Constitúen infraccións moi graves:

a) A pertenza simultánea a outras Asociacións cando os fins sexan contrarias ás desta.
b) As agresións verbais ou físicas a outros membros da Asociación.

C/ Manuel Rodríguez, 100 - 36400 Porriño (Pontevedra) España Telf. : 699 21 73 74 ou 609 873 590       9



                            ESTATUTOS

AA.VV DE SAN BENITO Y SAN SEBASTIAN

     Aavv.sbenito.sebastian@gmail.com

c) As declaracións públicas non autorizadas usando o nome da Asociación, ou permitindo que
se confundan as opinións particulares coa vontade de tódolos membros e a institución.

d) A comisión de mais de dúas infraccións graves nun período de dous anos.

Artigo 36.- INFRACCIÓNS GRAVES
Constitúen infraccións graves:

a) A ofensa verbal a outro membro da asociación cando non constitúa infracción moi grave polo
entorno e as condicións na que se produce

b) A perturbación grave da orde nas reunións da Asemblea Xeral. Considerarase, a efectos do
aquí disposto, que perturba gravemente a orde da Asemblea Xeral, aqueles que tras ser chamados á orde
polo  Presidente,  persistan  na  actitude  obstaculizadora  do  exercizo  dos  dereitos  que  estes  Estatutos
recoñecen ós asociados

c) O impago de cotas.
d) O incumprimento das obrigacións derivadas no momento do cese polos órganos directivos de

acordo có Artigo 28 destes estatutos.

Artigo 37.- INFRACCIÓNS LEVES
Constitúen infraccións leves:

a) A perturbación da orden das reunións da Asemblea Xeral ou da Xunta Directiva cando non
sexan constitutivas de infracción grave ou moi grave.

b) O incumprimento de calquera das obrigacións previstas nestes Estatutos cando non sexan
constitutivas de infracción grave ou moi grave.

c) O tardanza no pago das cotas.

Artigo 38.-
As infraccións moi graves serán sancionadas coa expulsión ou coa suspensión da condición de asociado
por término de un a cinco anos, as graves con suspensión da condición de asociado por término de 32 días
a un ano e as leves  con suspensión da condición de asociado de hasta 31 días ou cunha amoestación  ante
a Asemblea Xeral.

Artigo 39.-
As sancións graduaranse atendendo á gravidade do feito, á existencia de intencionalidade ou reiteración,
tendo en conta os perxuizos causados e á vista da difusión e relevancia pública dos feitos.

Artigo 40.-
Primeiro.- As infraccións moi graves prescriben ós dous anos de comisión, as graves ó ano e as leves ós
dous meses. Os prazos de prescrición interrumpiranse desde a data en que se dirixa o procedemento
disciplinario contra o presunto infractor e volverán a correr desde que o procedemento quede paralizado
por calquera causa, salvo que ésta sexa imputable exclusivamente o presunto infractor.
Segundo.- As sancións prescriben ós cinco anos cando consistan en expulsión da Asociación, ós dous
anos cando consistan en suspensión da condición de asociado por tempo superior a un mes e ó ano nos
demais casos.

Capitulo VII.- O REXIME ECONOMICO

Artigo 41.-
A asociación funcionará en réxime de presuposto anual coincidindo o peche do exercizo económico co
ano natural.
A asociación nace sen un patrimonio inicial.

Artigo 42.-
O Tesoureiro preparará o borrador do presuposto, debendo telo preparado antes do un de xaneiro de cada
ano, a fin de que poda ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria.
Artigo 43.- RECURSOS

A Asociación mantéñase cos seguintes recursos:
a) As donacións ou subvencións que podan conceder órganos públicos, entidades privadas ou

particulares.
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b) Os ingresos que se podan recibir polo desenrolo das actividades da Asociación.
c) Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.
d) Calquera outro ingreso que se admita.

Artigo 44.-
A Asemblea Xeral Ordinaria poderá, a proposta da Xunta Directiva, establecer unhas cotas ordinarias ou
extraordinarias,  non  sendo  reintegrables  en  ningún  caso  e  dedicándose  a  atendelas  necesidades  da
Asociación.

Artigo 45.-
Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuídos entre os asociados os recursos
obtidos pola Asociación.

CAPITULO  VIII.-  R EFORMA  DOS ESTATUTOS E DISOLUCIÓN  DA ASOCIACIÓN

Artigo 46.-
Os presentes Estatutos, so poderán ser modificados reformados e derogados por acordo da Asemblea
Extraordinaria  convocada ó efecto,  mediante votación favorable  de  dous  tercios dos integrantes da
mesma.
A  reforma  destes  Estatutos  seguirá,  con  respecto  ó  rexistro  de  Asociacións,  os  mesmos  trámites
administrativos que para a súa aprobación.

Artigo 47.-
A asociación extinguirase ou disolverase por acordo da Xunta Directiva ratificado pola Asemblea Xeral
Extraordinaria que se celebrará a tal  fin,  cun mínimo de dous terceiras partes dos socios de número
existentes.

Artigo 48.-
Disolta a Asociación o remanente do seu patrimonio social, se o houbera, reverterá á colectividade, a
cuxo fin comunicarase tal disolución á Administración Autonómica, e acordarase o destino de ditos bens
par ao fomento e desenrolo de actividades benéficas no territorio da Comunidade Autónoma.
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