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ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DO CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

DA XUNTA DE GALICIA (AgrupA) 

 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Artigo 1. Denominación e natureza 

1. A "Asociación de Funcionarios do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia" (en 

diante, a Asociación) é unha asociación profesional creada ao abeiro da Lei Orgánica 1/2002, do 

26 de marzo, reguladora do dereito de asociación, integrada polos membros do Corpo Superior 

de Administración da Xunta de Galicia que voluntariamente o soliciten e cumpran os requisitos 

establecidos nestes Estatutos. 

2. A Asociación gozará de personalidade xurídica e plena capacidade de obrar para o 

cumprimento dos seus fins. 

3. A Asociación poderá federarse, sen perder a súa propia personalidade e patrimonio, con 

outras asociacións, organizacións profesionais ou sindicatos, cuxos fins sexan análogos ou 

parcialmente comúns e harmónicos, cos daquela. 

 

Artigo 2. Domicilio 

A Asociación fixa o seu domicilio principal e permanente na localidade de Santiago de 

Compostela, Avenida da Liberdade nº 9D, piso 5D, CP 15706, correo electrónico 

corposuperior@gmail.com. 

 

Artigo 3. Ámbito territorial 

O ámbito de actuación específico da Asociación será a Comunidade Autónoma de Galicia, sen 

prexuízo da súa extensión ás dependencias da Xunta de Galicia situadas fóra desta. 

 

CAPITULO II.- FINS DA ASOCIACIÓN 

 

Artigo 4. Fins da Asociación 

Os fins da Asociación son os seguintes: 

a) Defender e fomentar a dignidade profesional, os dereitos e intereses profesionais, 

económicos e sociais dos membros funcionarios de carreira do Corpo Superior de 

Administración da Xunta de Galicia, así como o réxime constitucional da función 

pública. 

mailto:corposuperior@gmail.com
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b) Representar e/ou defender os dereitos e intereses profesionais dos seus membros ante 

as Administracións Públicas, Tribunais, Institucións, Entidades e particulares, con 

lexitimación para ser parte en cantos litixios afecten a tales dereitos e intereses 

profesionais. 

c) Velar polo mantemento dun sistema obxectivo e adecuado de acceso ao Corpo 

Superior de Administración da Xunta de Galicia, baseado no estrito cumprimento de 

criterios de igualdade, mérito e capacidade. 

d) Manifestar o seu parecer e colaborar coa Administración da Xunta de Galicia e, de ser o 

caso, coas demais administracións e entidades do sector público, na elaboración da 

normativa e na xestión administrativa que afecte ás seguintes materias: exercicio da 

función directiva, pre-directiva e técnica superior; organización e modernización 

administrativa; xerencia e xestión pública; e mellora dos servizos públicos. 

e) Fomentar unha formación profesional axeitada á natureza das funcións do Corpo, tanto 

por parte doutras entidades e institucións, coma mediante a organización de accións 

formativas e publicacións propias ou en colaboración con outros. 

f) Promover a solidariedade e a relación entre os asociados, mediante a oportuna 

información e fomento da comunicación entre estes. 

g) Procurar a consecución de calquera outro fin que redunde en beneficio dos seus 

asociados que se acorde pola Asemblea Xeral, dentro dos límites establecidos polas 

disposicións vixentes e os Estatutos da Asociación. 

Os beneficios obtidos polas asociacións, derivados do exercicio de actividades económicas, 

incluídas as prestacións de servizos, deberán destinarse, exclusivamente, ao cumprimento dos 

seus fins, sen que caiba en ningún caso o seu reparto entre os asociados nin entre os seus 

cónxuxes ou persoas que convivan con aqueles con análoga relación de afectividade, nin entre 

os seus parentes, nin a súa cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo. 

 

CAPITULO III.- DOS ASOCIADOS 

 

Artigo 5. Adquisición da condición de asociado 

1. Para ser membro da Asociación será indispensable ser funcionario de carreira do Corpo 

Superior de Administración da Xunta de Galicia non encadrado en ningunha das escalas 

previstas no artigo 16 da Lei 15/1991, de 28 de decembro, nin noutras que poidan crearse no 

Corpo Superior, podendo asociarse todas as persoas que o desexen, calquera que sexa a 

situación administrativa en que se encontren. 

2. As solicitudes de ingreso deberán dirixirse á Xunta Directiva da Asociación, quen, logo da 

acreditación da concorrencia da circunstancia prevista no apartado anterior, declarará a súa 

admisión. A estes efectos abrirase e levarase un Rexistro de Asociados. 

3. Sen prexuízo do anterior, os funcionarios en prácticas que superasen as probas selectivas ao 

Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia poderán solicitar o seu ingreso 

provisional, o que lles permitirá acceder aos servizos ofrecidos dende a Asociación, coa única 
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excepción do dereito de voto nas reunións da Asemblea Xeral. A inscrición como asociado de 

pleno dereito producirase unha vez que acredite o seu nomeamento como funcionario de 

carreira. 

 

Artigo 6. Dereitos dos asociados 

Son dereitos dos asociados: 

a) Participar nas actividades da Asociación. 

b) Participar nas asembleas xerais con voz e voto, sen prexuízo do establecido no artigo 8 

para os membros honorarios. 

c) Contribuír ao cumprimento dos fins e ao desenvolvemento das actividades da 

Asociación. 

d) Expresar as súas opinións no seo da Asociación. 

e) Elevar propostas e estudos aos órganos de goberno da Asociación para o mellor 

cumprimento dos fins desta. 

f) Ser elector e elixible para os órganos de goberno e representación da asociación nas 

condicións establecidas polos Estatutos, salvo que non se cumpra algún dos requisitos 

recollidos no artigo 19.2 destes Estatutos, en cuxo caso non terá a condición de elixible 

nin poderá formar parte da Xunta Directiva da Asociación, ata que cese en tal situación. 

g) A ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el, en 

especial ás que supoñan a perda da súa condición de asociado, e a ser informado dos 

feitos que dean lugar a tales medidas, debendo ser motivado o acordo que, de ser o 

caso, impoña a medida. 

h) Calquera outro que se recoñeza nestes Estatutos ou en disposicións legais. 

 

Artigo 7. Deberes dos asociados 

Son deberes dos asociados: 

a) Cumprir as normas dos Estatutos. 

b) Acatar os acordos dos órganos da Asociación, sen prexuízo dos recursos que, de ser o 

caso, sexan procedentes. 

c) Asistir ás Asembleas, podendo delegar a súa representación, por escrito, noutro 

asociado. 

d) Aboar as cotas asociativas ou achegas excepcionais que a Asemblea Xeral estableza. 

e) Colaborar cos órganos de goberno e representación da Asociación para o mellor 

cumprimento dos seus fins. 

f) Calquera outro que veña imposto por estes Estatutos ou polas disposicións legais. 

 



4 

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DO CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA   (AgrupA) 

 

Artigo 8. Perda da condición de asociado 

A condición de asociado pérdese: 

a) A petición do interesado. 

b) Por perder a condición de funcionario de carreira do Corpo Superior da Administración 

da Xunta de Galicia. 

Non obstante, os xubilados poderán seguir pertencendo á asociación, como membros 

honorarios, estando eximidos do pagamento da cota, e terán o dereito a ser oídos en 

Asemblea Xeral, aínda que non o dereito de voto, nin se computarán para a formación 

de quórum. 

c) Por non estar ao corrente do pagamento da cota asociativa, en cuxo caso se acordará a 

baixa do asociado, logo de requirimento de pagamento non atendido. 

d) Por incumprimento reiterado dos Estatutos ou dos acordos da Asemblea, ou pola 

realización de actuacións ou omisións que prexudiquen gravemente os intereses do 

conxunto dos asociados. 

e) Por falecemento. 

 

CAPITULO IV. -ÓRGANOS DA ASOCIACION 

 

Artigo 9. Órganos da Asociación 

1. Son órganos de goberno e representación da Asociación: 

a) A Asemblea Xeral. 

b) A Xunta Directiva. 

2. Para un mellor cumprimento dos fins da Asociación en ámbitos específicos, poderán crearse 

outros órganos, grupos de traballo ou outras formas de organización de carácter territorial ou 

sectorial. A creación destes órganos e as súas regras de funcionamento, de ser o caso, serán 

aprobadas pola Xunta Directiva. 

 

Artigo 10. A Asemblea Xeral 

1. A Asemblea Xeral, debidamente convocada e constituída, é o órgano supremo da Asociación. 

Os seus acordos serán obrigatorios para todos os asociados, mesmo para os que se absteñan 

de votar ou voten en contra; os non asistentes poderán delegar por escrito a súa 

representación noutro membro da Asociación, sen que poida exceder de 10 o número de votos 

que se ostenten por representación. 
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2. A Asemblea Xeral terá, entre outras, as seguintes funcións: 

a) Aprobar e reformar os presentes Estatutos. 

b) Adoptar acordos en relación coa representación, xestión e defensa dos dereitos e 

intereses profesionais dos seus membros, sen prexuízo da facultade de delegar na 

Xunta Directiva aqueles asuntos que así se determinen e se atopen no marco da súa 

competencia. 

c) Adoptar acordos relativos á interposición de toda clase de recursos, co fin de defender 

e fomentar en forma axeitada e eficaz, os dereitos e intereses profesionais dos 

membros do Corpo. 

d) Aprobar os programas e plans de actuación. 

e) Elixir os compoñentes da Xunta Directiva. 

f) Coñecer a xestión da Xunta Directiva. 

g) Fixar o importe e a periodicidade do pagamento da cota e, cando proceda, das achegas 

extraordinarias que haxan de satisfacer os asociados. 

h) Aprobar o orzamento e a liquidación das contas. 

i) Aprobar a Memoria Anual de Xestión. 

j) Coñecer dos recursos interpostos fronte aos acordos de separación de membros da 

Asociación, adoptados pola Xunta Directiva. 

k) Aprobar un Regulamento de Réxime Interno da Asociación que desenvolva os 

presentes Estatutos. 

l) Acordar a disolución da Asociación. 

m) Adoptar acordos referentes á adquisición e disposición de bens. 

n) Aqueles outros asuntos que, pola súa importancia, someta á súa consideración a Xunta 

Directiva. 

 

3.  A Asemblea Xeral poderá reunirse en sesión ordinaria ou extraordinaria. 

 

Artigo 11. Asemblea xeral en sesión ordinaria 

1. A Asemblea Xeral reunirase en sesión ordinaria polo menos unha vez ao ano, dentro do 

primeiro trimestre, para: 

a) Examinar e aprobar, de ser o caso, a Memoria Anual de Xestión 

b) Aprobar a liquidación das contas do ano anterior e o orzamento para o ano seguinte. 

c) Aprobar os programas e plans de actuación para o ano seguinte que sinale a Xunta 

Directiva. 

d) Aprobar as cotas ordinarias e extraordinarias a pagar polos asociados. 
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e) Elixir a Xunta directiva, cando proceda. 

f) Coñecer de cantos outros asuntos se incluísen na orde do día. 

 

2.  Os asociados que desexen someter a votación en Asemblea Xeral algún tema de particular 

interese non incluído na orde do día, deberán solicitalo por escrito á Xunta Directiva, con cinco 

días de antelación, polo menos, á data sinalada para a celebración da Asemblea. A petición 

deberá ir subscrita por un mínimo do 10% dos asociados. 

 

Artigo 12. Asemblea xeral en sesión extraordinaria 

1. A Asemblea Xeral reunirase en sesión extraordinaria cando así o acorde a Xunta Directiva ou 

o solicite un número de asociados non inferior ao 10%. 

2. Poderá incluírse na orde do día das sesións extraordinarias calquera tipo de materias salvo as 

enumeradas no apartado 1 do artigo anterior. 

 

Artigo 13. Válida constitución 

A Asemblea quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a ela, 

presentes ou representados, a maioría dos asociados, e en segunda convocatoria, calquera que 

sexa o número de socios presentes ou representados. 

 

Artigo 14 Adopción de acordos 

1. Con carácter xeral os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple dos socios 

presentes e representados. 

2. Non obstante o anterior, a adopción de acordos da Asemblea Xeral reunida en sesión 

extraordinaria requirirá do voto favorable dunha maioría de dous terzos dos asistentes 

presentes ou representados para decidir as seguintes cuestións: 

a) Modificar os Estatutos. 

b) Disolver a Asociación. 

c) Federarse con outras asociacións profesionais ou sindicatos de funcionarios, modificar 

ou extinguir os vínculos contraídos. 

d) Calquera outro asunto de especial gravidade, apreciado pola Xunta Directiva. 

 

Artigo 15. Convocatoria 

A Asemblea Xeral, sexa en sesión ordinaria ou extraordinaria, será convocada polo Presidente 

da Asociación, por calquera medio que permita ter constancia da súa recepción, dirixido a cada 

un dos seus membros. A convocatoria deberá conter a orde do día, o lugar, data e hora da súa 

celebración en primeira e segunda convocatoria e comunicarase cunha antelación mínima de 
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15 días, salvo no caso de que inclúa a convocatoria de eleccións á Xunta Directiva, en cuxo caso 

deberá comunicarse cunha antelación mínima de 30 días. 

 

Non obstante, cando a Xunta Directiva aprecie que existen razóns especiais que requiren unha 

reunión urxente da Asemblea en sesión extraordinaria, poderán convocala cunha antelación 

menor, sempre que se garanta que esta puido chegar a coñecemento de todos os asociados. 

 

Artigo 16. Acordos por medios electrónicos 

1. A Xunta Directiva poderá someter os asociados, mediante comunicación levada a cabo por 

medios informáticos ou telemáticos, a opción de substituír a asemblea xeral reunida en sesión 

extraordinaria por unha votación por medios electrónicos, telemáticos ou informáticos. Para 

iso concederase un prazo de 5 días naturais, a contar dende a data da comunicación da Xunta 

Directiva, para que tamén mediante medios electrónicos se acorde esta forma de votación. 

Adoptada esta decisión, concederase aos asociados un prazo mínimo de 5 días naturais para 

emitir o seu voto sobre o asunto ou asuntos de que se trate. Este sistema de votación por 

medios informáticos ou telemáticos deberá garantir o carácter persoal e directo do sufraxio, así 

como a súa transparencia. 

2. Os acordos adoptados desta forma terán, para todos os efectos, o carácter de decisións da 

Asemblea Xeral. 

3. A votación por medios informáticos ou telemáticos non poderá utilizarse para decidir sobre 

materias que requiran dunha maioría cualificada nin as reservadas para o seu coñecemento en 

Asemblea Xeral reunida en sesión ordinaria. 

4. Por razóns de urxencia, para os efectos da emisión de comunicados ou notas da Asociación 

ou para a realización de calquera outra actuación de competencia da Xunta Directiva na que 

esta considere conveniente a previa consulta a todos os asociados, darase traslado destas aos 

asociados, a través de medios informáticos ou telemáticos, para que, no prazo de dous días, a 

contar dende o seu envío, se vote sobre a publicidade ou non daqueles. 

 

Artigo 17. A Xunta Directiva. Composición e funcións 

1. A Xunta Directiva é o órgano executivo da Asociación e estará composta por un mínimo de 5 

membros e un máximo de 9. 

2. O mandato dos membros da Xunta Directiva será por dous anos, sendo reelixibles por un 

máximo de dous períodos consecutivos. 

3. A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros un Presidente, un Vicepresidente, un 

Tesoureiro e un Secretario, polo prazo de dous anos. 

4. Serán funcións da Xunta Directiva: 
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a) Planificar e dirixir as actividades da Asociación para o exercicio e desenvolvemento das 

funcións que lle son propias e, en concreto: 

 Presentar ante a Asemblea Xeral reunida en sesión ordinaria os obxectivos que 

se pretenden alcanzar para cada anualidade e impulsar a súa consecución. 

 Propoñer os programas ou plans de actuación que considere oportunos para a 

mellor consecución dos fins da Asociación e impulsar a súa execución. 

b) Elaborar unha memoria anual de xestión, que deberá ser presentada ante a Asemblea 

Xeral reunida en sesión ordinaria. 

Esta memoria anual de xestión recollerá o balance de xestión do último ano, ou no seu 

caso da Xunta Directiva saínte, e deberá quedar depositada en formato electrónico e 

en papel na sede da Asociación, a disposición de todos os socios e das Xuntas 

Directivas sucesivas. 

c) Elaborar e presentar a Asemblea os orzamentos anuais e a liquidación das contas. 

d) Propoñer á Asemblea o importe da cota e a periodicidade do pagamento desta ou de 

calquera outra achega económica extraordinaria. 

e) Acordar a separación de calquera membro da Asociación, logo de audiencia do 

interesado, polas causas establecidas neste Estatuto. 

f) Propoñer a aprobación dun regulamento de réxime interno que desenvolva estes 

Estatutos 

g) Propoñer a creación doutros órganos, comisións ou grupos de traballo. 

h) Realizar a xestión económica e administrativa ordinaria da Asociación. 

i) Calquera outra que non estea atribuída con carácter exclusivo á Asemblea Xeral, 

encamiñada ao cumprimento dos fins da Asociación 

 

Artigo 18. Funcionamento 

1. Para que a Xunta Directiva se considere validamente constituída precisarase, en primeira 

convocatoria, a concorrencia de todos os seus membros. En segunda convocatoria, que se 

entenderá sinalada media hora máis tarde da prevista para a primeira, a súa constitución válida 

esixirá a concorrencia da metade máis un dos seus membros, sendo preceptiva a asistencia de 

Presidente e Secretario. 

2. Os acordos adoptaranse por maioría simple dos presentes. 

3. En cada sesión levantarase a acta correspondente. 

 

Artigo 19. Sistema de elección e elixibilidade 

1. O proceso de elección será polo sistema maioritario con listas pechadas e completas (é dicir 

cun mínimo de 5 membros), pero debendo sempre contar con polo menos 2 membros máis, a 

título de titulares ou de "suplentes" da lista. 
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2 As candidaturas estarán integradas por calquera dos asociados, sempre que cumpran os 

seguintes requisitos: 

a) Estar en situación de servizo activo. 

b) Non ocupar cargos públicos representativos, nin a condición de alto cargo nin cargos de 

dirección en partidos políticos, sindicatos ou outras asociacións profesionais (salvo que 

tal condición se ostente por representar á Asociación). 

c) Ter presentado en prazo a súa candidatura ante a Xunta Directiva. 

 

3. A elección farase por votación secreta e maioría. 

4. Cando algún dos membros da Xunta Directiva deixe de cumprir os requisitos establecidos 

nas letras a) ou b) do anterior apartado, cesará automaticamente.  No caso de que estivese a 

desempeñar algún dos cargos preceptivos será substituído por outro membro da Xunta que 

esta elixa. 

No caso de que por esta causa o número de membros resulte inferior ao número mínimo 

establecido, as vacantes serán cubertas mediante o nomeamento pola Xunta de novos 

membros, debendo ser nomeados os suplentes seguintes da lista pola orde establecida nesta. 

Se xa non existisen máis suplentes na lista, a Xunta elixirá o novo membro entre os asociados, 

debendo ratificarse o nomeamento na seguinte Asemblea Xeral reunida en sesión ordinaria 

que se celebre. 

5. Os cargos cesarán na súa función por: 

a) Falecemento da persoa física. 

b) Renuncia voluntaria. 

c) Transcurso do prazo para o cal foron elixidos. 

d) Acordo de cese de toda a Xunta Directiva adoptado pola Asemblea Xeral Extraordinaria 

convocada para tal efecto. 

 

Artigo 20. Convocatoria de eleccións e candidaturas 

1. A convocatoria de eleccións a membros da Xunta Directiva realizaraa o Presidente 

coincidindo coa convocatoria da sesión ordinaria anual da Asemblea. Esta convocatoria farase 

mediante escrito dirixido a todos os membros da Asociación cunha antelación mínima de 30 

días. 

2. Poderán presentarse candidaturas no prazo indicado na convocatoria, que non poderá ser 

inferior a 15 días. A candidatura deberá presentarse acompañada dun "Programa de actuación" 

para o mandato. Procurarase que as candidaturas teñan unha composición equilibrada entre 

ambos os dous sexos e sexan amplamente representativas, procurando incluír nestas 

funcionarios destinados tanto en servizos centrais como territoriais e funcionarios de menor e 

maior antigüidade. 

3. As candidaturas presentadas serán comunicadas na forma prevista nos presentes Estatutos 

para o envío da convocatoria da Asemblea. A devandita comunicación realizarase con carácter 
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simultáneo a todos os socios, cos seus "Programas de actuación", nun prazo máximo de 2 días 

hábiles. En tal comunicación incluirase a proclamación de candidaturas, unha vez verificado 

que as candidaturas contan co número mínimo e que están integradas por asociados nos que 

non concorre causa de inelixibilidade. Esta comunicación e proclamación deberá realizarse 

cunha antelación mínima de 15 días con respecto á celebración da Asemblea. 

 

Artigo 21. Da votación. 

1. A votación terá carácter persoal e poderá realizarse por correo mediante o envío ao 

Secretario da Mesa Electoral da papeleta de votación. 

2. Unha vez validamente constituída a Asemblea Xeral para a elección, procederase á votación 

mediante a inserción nunha urna das papeletas de votación dos asociados presentes, unha vez 

comprobada a súa inclusión na lista de asociados elaborada para o efecto. 

3. O envío do voto por correo deberá realizarse en sobre pechado, dentro doutro sobre en que 

se indique o remitente, debendo recibirse dito sobre na sede da Asociación antes de que 

finalice o día anterior á votación. 

4. A apertura dos sobres e posterior reconto efectuarase na Asemblea de forma pública e estes 

poderán ser examinados por calquera asociado que o solicite. 

 

Artigo 22. Mesa electoral 

As posibles incidencias que se susciten durante todo o proceso electoral serán resoltas pola 

Mesa Electoral, a cal estará integrada polo membro de maior idade e polos dous membros 

máis novos. 

 

Artigo 23. O Presidente 

Son funcións do Presidente: 

a) Exercer a representación da Asociación. 

b) Presidir a Asemblea reunida en sesión ordinaria e extraordinaria así como a Xunta 

Directiva. 

c) Convocar as eleccións a membros da Xunta Directiva así como as reunións da Asemblea 

en sesión ordinaria e extraordinaria. 

d) Propoñer unha persoa para os cargos de tesoureiro, secretario e vicepresidente da 

Xunta Directiva. 

e) Convocar e propoñer a Orde do Día dos órganos que preside. 

f) Abrir e pechar as súas sesións; dirixir os seus debates e, no seu caso, exercer o voto de 

calidade. 
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g) Autorizar os gastos e ordenar os pagamentos, coa firma do Tesoureiro. 

 

Artigo 24. O Vicepresidente 

Corresponde ao Vicepresidente substituír o Presidente en casos de vacancia, ausencia, 

enfermidade ou delegación expresa. 

 

Artigo 25. O Secretario 

Corresponde ao Secretario: 

a) Levar o Rexistro de Actas da Asociación nos que se consignen todas as correspondentes 

ás diferentes reunións da Asemblea e da Xunta Directiva, así como o Rexistro de 

Asociados. 

b) Expedir as certificacións dos acordos adoptados nas reunións da Asemblea e da Xunta 

Directiva que consten nas Actas, co visto e prace do Presidente. 

c) Asistir ao Presidente, ou de ser o caso, ao Vicepresidente, na convocatoria e 

celebración de eleccións e nas sesións da Asemblea Xeral. 

 

Artigo 26. O Tesoureiro 

Corresponde ao Tesoureiro: 

a) Percibir as distintas cotas dos asociados e aquelas cantidades que se deban á 

Asociación por calquera concepto 

b) Asinar as autorizacións de gasto e ordes de pagamento conxuntamente coa firma do 

Presidente. 

c) Realizar os pagamentos que deba satisfacer a Asociación. 

d) Levar a contabilidade da Asociación, elaborando o resumo xeral en cada exercicio 

completo, para sometelo, logo de aprobación da Xunta Directiva, á Asemblea Xeral en 

sesión ordinaria. 

 

CAPÍTULO V- RÉXIME ECONÓMICO E EXTINCIÓN 

 

Artigo 27. Recursos económicos e patrimonio 

1. O orzamento anual da Asociación estará dotado dos seguintes recursos: 

a) As cotas dos asociados, que terán a contía que acorde a Asemblea Xeral. 

b) Os beneficios que poidan obterse das súas edicións e publicacións. 

c) As subvencións e donativos que lle poidan ser outorgados. 

d) Calquera outro ingreso lícito. 
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2. A asociación dispón dun patrimonio de 0 euros. O exercicio contable coincidirá co ano 

natural. 

 

Artigo 28. Extinción da asociación 

A Asociación extinguirase por algunha das seguintes causas: 

a) Por decisión da Asemblea Xeral reunida en sesión extraordinaria expresamente 

convocada ao efecto. 

b) Por resolución motivada da autoridade xudicial competente. 

 

Artigo 29. Liquidación 

1. En caso de disolución, o patrimonio da Asociación, se o houber, será liquidado pola última 

Xunta Directiva, quen en funcións de "Comisión Liquidadora" dará cumprimento aos acordos 

da Asemblea Xeral.  

2. O haber resultante unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra asociación non 

lucrativa e inscrita na comunidade autónoma. O xustificante da doazón será presentado no 

Rexistro de Asociacións correspondente para proceder á inscrición da disolución da asociación. 

3. En ningún caso, as decisións da Comisión Liquidadora poderán desvirtuar o carácter non 

lucrativo da Asociación. 

 

Disposición Adicional Única. Vacancia da Xunta Directiva 

1. Se, unha vez esgotadas as vías para a cobertura de vacantes previstas no artigo 18.2 o 

número de membros da Xunta Directiva quedase reducido por debaixo do mínimo establecido 

nestes Estatutos, para os efectos de continuidade da Asociación, a Asemblea na que se produza 

tal circunstancia, elixirá de entre os asistentes unha Xunta xestora integrada por un máximo de 

cinco membros que, no prazo máximo de seis meses, convocará unha nova Asemblea para 

eleccións á Xunta Directiva ou ben propoñerá as medidas que considere oportunas para 

garantir a continuidade da asociación. 

2. En caso de dimisión en bloque da Xunta Directiva antes do fin do seu mandato, esta 

convocará simultaneamente unha Asemblea para a elección dunha Xunta xestora, nos termos 

previstos no apartado anterior. 

A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ao cese automático, senón que deberá 

facerse un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ao día do 

sucesor. 
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Disposición Transitoria Única. Proceso de constitución 

Na reunión constitutiva discutiranse e votaranse os presentes Estatutos e nomearase unha 

Xunta Xestora que se encargará de recibir as adhesións que se produzan ata o depósito dos 

Estatutos. 

A devandita Xunta Xestora estará autorizada para realizar o mencionado depósito, para 

convocar a  Asemblea para a elección da primeira Xunta Directiva, de acordo co previsto nestes 

Estatutos, logo de elaboración dun primeiro censo de asociados, e para recibir e informar os 

asociados das candidaturas debidamente presentadas, así como para representar á Asociación 

ata que se proclame a primeira Xunta Directiva. 

Unha vez constituída a Xunta Directiva, a Xunta Xestora disolverase automaticamente. 


