
ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN CULTURAL “A GALLEIRA”

CAPÍTULO 1.

DENOMINACIÓN, FINS, ENDEREZO E ÁMBITO

Artigo 1.

Coa  denominación  de  Asociación  Cultural  e  Deportiva  “A  Galleira”  constitúese  unha

asociación  ao  abeiro  da  Lei  Orgánica  1/2002  de  22  de  marzo  e  as  súas  normas

complementarias, con personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, e que carece de

ánimo de lucro. O ámbito territorial será o incluído dentro da Comunidade Autónoma de

Galicia. A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes

estatutos, pola vontade das persoas asociadas expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria

convocada para tal efecto ou polas causas previstas pola lexislación vixente.

Artigo 2. Fins da asociación.

a) Defensa, promoción, publicidade, normalización da lingua galega e coñecemento das

diferentes normativas en uso na Galiza.

b) Defensa, promoción e publicidade da historia de Galiza.

c) Promoción de calquera outro eido que teña que ver coa cultura, o deporte, o lecer e

a ciencia en relación coa identidade do país.

d) Promoción, estudo e actividades relacionadas coa memoria histórica.



e) Promoción  de  actividades  relacionadas  coa  autonomía  alimentar,  a  produción  e

elaboración de alimentos e a súa gastronomía.

f) Promoción de actividades en prol da igualdade de xénero.

Artigo 3. Para o cumprimento destes fins realizaranse as seguintes actividades:

a) Actividades, cursos, seminarios e palestras encamiñadas a dar a coñecer e normalizar

o uso da lingua galega na sociedade, así como a historia e a cultura galega no seu

máis  amplo  espectro;  e  todas  aquelas  actividades  que  teñan  por  obxectivo  dar

cumprimento aos fins da asociación.

Artigo 4. Enderezo social da asociación.

O enderezo social é: PRAZA XESÚS FERRO COUSELO, N.º2, 4.ºA, 32002, OURENSE. Marcarase como

obxectivo a apertura dun local social,  que será o enderezo social da asociación, sempre

tendo en conta as posibilidades e recursos existentes.

Artigo 5. Criterios de actuación.

A  asociación  respectará  os  criterios  de  democracia  interna  e  transparencia  nas  súas

actuacións, así como o respecto ás normas e a lexislación vixente. A asociación expresará

toda a súa actividade en lingua galega. 

CAPÍTULO 2.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN: A XUNTA DIRECTIVA

Artigo 6.

A  asociación  será  xestionada  e  representada  por  unha  Xunta  Directiva  formada  por:

presidenta/e, vicepresidenta/e, secretaria/o, tesoureira/o e tres vogais.

Todos os cargos que conforman a Xunta Directiva serán gratuítos e elixiranse buscando a

paridade de xénero.

Serán designados e renovados pola Asemblea Xeral e o seu mandato terá unha duración de

2 anos, podendo ser reelixidos.

Artigo 7.



As e os membros referidos no artigo anterior poderán causar baixa por renuncia voluntaria

comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas encomendadas e

tamén  por  expiración  do  mandato.  Para  a  substitución  das  e  dos  membros  da  Xunta

Directiva  que  causen  baixa  sen  remataren  o  mandato,  convocarase  Asemblea  Xeral

Extraordinaria coa finalidade de cubrir esas vacantes.

Artigo 8.

A Xunta Directiva reunirase cantas veces determine ela mesma ou a iniciativa ou petición de

tres das ou dos seus membros.

Quedará constituída cando asista polo menos a metade máis un das ou dos seus membros e

para que os acordos sexan válidos deberán ser tomados pola maioría dos votos. En caso de

empate o voto da/o presidenta/e será de calidade.

Os acordos tomaranse por maioría simple, agás aqueles referentes a temas que requiren

unha  maioría  cualificada  da  Asemblea  Xeral  (artigo  19  dos  presentes  estatutos),  que

deberán ser formulados por unanimidade. As votacións realizaranse polo procedemento de

man alzada. 

Artigo 9. Facultades da Xunta Directiva:

a) Dirixir  as  actividades  sociais  e  levar  a  xestión  económica  e  administrativa  da

asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.

b) Executar os acordos da Asemblea Xeral.

c) Formular e someter a aprobación da Asemblea Xeral os balances e as contas anuais.

d) Resolver sobre a admisión de novas persoas asociadas.

e) Nomear delegadas/os para algunha determinada actividade da asociación.

f) Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral.

Artigo 10.

A/O presidenta/e terá como atribucións: representar legalmente á asociación diante de toda

clase de organismos  públicos  ou privados;  convocar,  presidir  e  levantar  as  sesións que

realiza  a  Asemblea  Xeral  e  a  Xunta  Directiva,  e  dirixir  as  súas  deliberacións;  ordenar



pagamentos e autorizar coa súa sinatura os documentos, actas e correspondencia; adoptar

medidas urxentes que a boa marcha da asociación aconselle, dando conta preceptivamente

á Xunta Directiva no menor tempo posíbel.

Artigo 11.

A/o  vicepresidenta/e  substituirá  ao/á  presidenta/e  na  súa  ausencia,  tendo  as  mesmas

atribucións nese caso.

Artigo 12.A

A/O  secretaria/o  terá  a  cargo  a  dirección  dos  traballos  administrativos  da  asociación,

expedirá certificacións, levará os libros da asociación legalmente estabelecidos e o arquivo

de  persoas  asociadas,  e  custodiará  a  documentación  da  entidade,  cursando  as

comunicacións sobre designación da Xunta Directiva e demais acordos sociais inscritíbeis aos

rexistros correspondentes, así como a presentación das contas anuais e cumprimento das

obrigas documentais nos termos que legalmente correspondan. 

Artigo 13

A/O  tesoureira/o  recadará  e  custodiará  os  fondos  pertencentes  á  asociación  e  dará

cumprimento ás ordes de pagamento que expida a/o presidenta/e.

Artigo 14.

As e os vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, e

as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a Xunta lles encomende, así

como outras que permita a lexislación vixente.

Artigo 15.

As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera das e dos membros

da  Xunta  Directiva  serán  cubertas  provisoriamente  entre  ditas  e  ditos  membros  até  a

elección definitiva pola Asemblea Xeral.

CAPÍTULO 3

ASEMBLEA XERAL.



Artigo 16.

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da asociación e estará integrada por

todas as persoas asociadas.

Artigo 17.

As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A ordinaria realizarase

unha vez no ano dentro dos catro meses seguintes ao peche do exercicio. As extraordinarias

realizaranse cando as circunstancias o aconsellen por acordo da maioría da Xunta Directiva

ou a petición de 1/3( un terzo) das persoas asociadas a través de petición oficial por escrito

dirixida á Xunta Directiva.

Artigo 18.

As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando o lugar, día e

hora da reunión e a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar.

Entre  a  convocatoria  e  o  día  sinalado  para  a  realización  da  asemblea  en  primeira

convocatoria haberán de pasar quince días polo menos, e farase constar data e hora da

segunda convocatoria se é o caso, sen que entre unha e outra poda mediar un prazo inferior

a 1 hora.

Artigo 19.

As Asembleas Xerais  quedarán validamente  constituídas  en  primeira  convocatoria  cando

concorran un terzo das persoas asociadas con dereito a voto, e en segunda convocatoria

calquera que sexa o número de persoas asociadas con dereito a voto.

O debate ordenarase coa realización de quendas de opinións por cada tema consignado na

orde do día, para unha vez debatido de xeito suficiente se pase á votación se é preciso.

Os acordos tomaranse por maioría simple dos presentes. En caso de empate repetirase a

votación e, de persistir este, decidirá a votación o voto de calidade da/o presidenta/e. As

votacións realizaranse a man alzada e, no caso de que o solicite 1/3 das e dos asistentes ou

concorran  dúas  candidaturas  ou  propostas  contraditorias,  serán  secretas  por  medio  de



papeletas e urna. Será necesaria unha maioría cualificada de 3/5 das persoas asociadas

legalmente inscritas para:

a) Acordo para constituír unha federación de asociacións ou integrarse nelas.

b) Modificación de estatutos.

c) Disolución da entidade.

Artigo 20.

Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

a) Aprobar a xestión da Xunta Directiva.

b) Examinar e aprobar as contas anuais.

c) Elixir os membros da Xunta Directiva.

d) Fixar as cotas ordinarias e extraordinarias.

Artigo 21.

Son facultades da Asemblea Xeral Extraordinaria:

a)  Elección dos postos que queden vacantes da Xunta Directiva sen teren rematado o

seu mandato.

b)  Acordo para constituír unha federación de asociacións ou integrarse nelas.

c) Modificación de estatutos.

d) Disolución da entidade.

e)  Calquera  outro  tema  para  o  cal  acorde  a  Xunta  Directiva  por  maioría  a  súa

convocatoria, e comunicarase a data, hora e lugar cunha antelación de 10 días.

CAPÍTULO 4

DAS PERSOAS SOCIAS 

Artigo 22.

Poderán pertencer á asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese

polo desenvolvemento dos fins da asociación, cumpran cos seus fins fundacionais e coas

normas emanadas destes estatutos.



Artigo 23.

Dentro da asociación existirán as seguintes clases de socias/os:

a) Socias/os fundadoras/es, quen participen no acto de constitución da asociación.

b) Socias/os de número, quen ingresen despois da constitución da asociación e que

deberán ter unha antigüidade dun ano para ocupar os cargos directivos.

c) Socias/os  de  honra,  os  que  polo  seu  prestixio  ou  por  ter  contribuído  de  modo

relevante á dignificación e desenvolvemento da asociación e tamén aos seus fins

fundacionais, fáganse acredores a tal  distinción. Calquera persoa asociada poderá

facer unha proposta dirixíndose a Xunta Directiva, que a presentará na Asemblea

Xeral.

Artigo 24.

As persoas socias causarán baixa por algunha das seguintes causas:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.

b) Por  incumprimento  das  obrigas  económicas,  se  deixara  de  satisfacer  catro  cotas

seguidas.

Artigo 25.

As/Os socias/os de número e fundadoras/es terán os seguintes dereitos:

a) Tomar parte en cantas actividades organice a asociación en cumprimento dos seus

fins.

b) Gozar dos servizos e instalacións da asociación.

c) Participar nas asembleas con voz e voto.

d) Ser electoras/es e elixíbeis para cargos directivos.

e) Recibir información sobre acordos adoptados polos órganos da asociación.

f) Facer suxestións ás e os membros da Xunta Directiva.

g) Ser oída/o con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias e informada/o

dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo ser motivado o acordo que

impoña a sanción.



h) Impugnar os acordos da asociación que estime contrarios á lei  ou aos presentes

estatutos.

Artigo 26.

As/Os socias/os fundadoras/es e de número terán as seguintes obrigas:

a) Cumprir  os  presentes  estatutos  e  os  acordos  validamente  adoptados  pola  Xunta

Directiva e Asemblea.

b) Aboar as cotas que se fixen.

c) Desempeñar as obrigas do cargo que ocupen.

Artigo 27.

As/Os socias/os de honra poderán asistir ás asembleas con voz e sen voto, a non ser que

tamén  figuren  como socias/os  fundadoras/es  ou  de  número,  co  que  terían  os  mesmos

dereitos e as mesmas obrigas anteriormente citadas.

Artigo 28.

Os  recursos  económicos  previstos  para  o  desenvolvemento  dos  fins  e  actividades  da

asociación serán os seguintes:

a) Cotas de persoas asociadas, periódicas ou extraordinarias.

b) Subvencións, legados ou herdanzas que se puideran recibir de forma legal por parte

das persoas asociadas ou de terceiras persoas físicas ou xurídicas.

c) Calquera outro recurso lícito.

Artigo 29.

O patrimonio inicial ou fondo social da asociación é de: inexistente.

Artigo 30.

O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche farase o último día do ano.

CAPÍTULO V

DO RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 31.



A  asociación  funcionará  en  réxime  de  orzamento  anual,  con  partidas  diferenciadas  de

ingresos  e  gastos.  O  borrador  do  orzamento  será  elaborado  pola/o  tesoureira/o  da

asociación, que deberá telo preparado antes do 1 de xaneiro de cada ano, a fin de que

poida ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria. 

Artigo 32.

A asociación manterase dos seguintes recursos:

1. As cotas periódicas das persoas asociadas.

2. As cotas  extraordinarias  que propoña  a  Xunta  Directiva  e  sexan aprobadas  pola

Asemblea.

3. As doazóns  ou subvencións  que poidan conceder  organismos  públicos,  entidades

privadas ou particulares.

4. Os ingresos que se poidan recibir das actividades da asociación.

5. Calquera  outro  ingreso  admitido  pola  normativa  vixente  para  actividades  non

lucrativas.

Artigo 33.

A  Asemblea  Xeral  Ordinaria,  a  proposta  da  Xunta  Directiva,  aprobará  tanto  as  cotas

ordinarias como as extraordinarias, que non serán reintegrábeis en ningún caso. O recadado

destinarase ao mantemento das actividades da asociación.

Artigo 34.

Anualmente, con referencia ao último día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse

as contas, que se formalizarán nunha memoria que será posta a disposición das persoas

asociados durante un prazo non inferior a 15 días ao sinalado para a realización a Asemblea

Xeral Ordinaria na que se aprobarán ou rexeitarán.

Artigo 35.

A asociación disporá  dunha  conta  nunha  entidade bancaria  para  o  mantemento da súa

actividade. Para a disposición de fondos desa conta será necesaria a sinatura conxunta da/o

presidenta/e e da/o tesoureira/o.



Artigo 36.

A Asociación Cultural  “A Galleira” é unha entidade sen ánimo de lucro.  Polo tanto,  non

poderán ser distribuídos, en ningún caso, os recursos obtidos pola asociación entre as e os

seus membros.

CAPÍTULO VI 

DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS E DA DISOLUCIÓN

Artigo 37.

Os presentes estatutos só poderán modificarse por medio do acordo da Asemblea Xeral

Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas 3/5 partes das persoas asociadas.

A proposta de convocatoria deberá ir acompañada do texto das modificacións propostas.

Artigo 38.

Disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada

para o caso, con arranxo ás maiorías citadas en artigos anteriores.

Artigo 39.

En caso de disolución,  nomearase unha  comisión liquidadora que,  unha vez extintas  as

débedas,  e  se  existise  sobrante  líquido  destinarao  para  fins  que  non  desvirtúen  a  súa

natureza non lucrativa: concretamente a entidade benéfica, fundación ou asociación cultural

semellante á constituída.
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