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CAPITULO! 
DA ASOCIACIÓN EN XERAL 

Artigo 1 º: 
1. Procédese a adapta-los estatutos da ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "RÍO

SARELA" de la zona de SAN LOURENZO-CARME DE ABAIXO, con nº de
inscripción no Rexistro Provincial de Asociacións sen ánimo de lucro 445 e C.I.F.:
G-15.322.118.

2. A asociación rexerase polos presentes Estatutos, e no non disposto neles, pola
Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociacións e pola
demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2º: O domicilio principal e permanente da Asociación radicara na localidade de 
Santiago de Compostela, rúa de Carballeira de San Lourenzo, nº 2 onde terá a súa 
representación legal 
Artigo 3º: O ámbito territorial donde se desenvolverán as súas actividades é a actual 
zona (barrio) do Carme de Abaixo-San Lourenzo (Bar, Sarela, San Pao, Casas Novas, 
Rueiro, Poza de Bar, Toxeira de S. Lourenzo, Ribeira de San Lourenzo, Fonte do 
Ouro, Campo do Galo, Pombal, Carballeira de San Lourenzo e todas aquelas zonas 
colindantes territorialmente con estas, nas que os veciños voluntariamente desexen 
asociarse. 

Artigo 4°: 
1. A duración desta asociación é indefinida

CAPITULO 11: OBXECTOS E FINS 

Artigo 5°: A Asociación de Veciños Rio Sarela-San Lourenzo-Carme de Abaixo, ten 
como obxecto fundamental a defensa dos intereses dos veciños do barrio. 

Artigo 6º: Sen perxmc10 da xeneralidade de este obxeto lle corresponde 
específicamente: 

l. Vixilar polo cumplimento da legalidade urbanística, así como polas actuacións

2. 

3. 

4. 

5. 
.. 

6. 

urbanísticas que se produzan na súa esfera de actuación, ben promovendoas, ben
denunciandoas.

Intervir, denunciar e tratar de resolver os problemas que en materia de vivenda 
se <lean no seu án1bito de actuación 

Intervir, denunciar e tratar de resolver os problemas que en materia de ensino se 
den no seu ámbito de actuación. 

lntervir, denunciar e tratar de resolver os problemas que en materia de transporte 
público e tráfico se den no seu ámbito de actuación. 

Intervir, denunciar e tratar de resolver os problemas que en materia de consumo 
se den no seu ámbito de actuación . 

Intervir, denunciar e tratar de resolver os problemas que en materia de sanidade 
se den no seu ámbito de actuación. 
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Artigo 14º : Contra a resolución de expulsión dun socio ou socia o a ��'Óo/a · 
5
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poderá recurrir á Asamblea Xeral decidindo esta na primeria reunión que cele ��'tras ··� 1§1��
a audiencia ó interesado. En ningún caso será executivo o acordo da Xunta Direc º�;·1A��,��c;:;--

CAPITULO IV 
DOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN E GOBERNO DA ASOCIACIÓN. 

Artigo 15° : Os órganos rectores da Asociación serán a Asemblea Xeral de socios, 
e na sua representación A Xunta Directiva 

Artigo 16º : A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un 
vicepresidente, un secretario, un tesoureiro, e os vocais. 

Artigo 16° Bis: A Xunta Directiva poderá nomear entre os vocais un vicesecretario e 
un vicetesoureiro que sustituirán a estos no caso de ausencia motivada por 
enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións ca el. 

Artigo 17° : 

1. A Xunta Directiva será nomeada pola Asamblea Xeral, mediante sufraxio entre
os socios. Os candidatos poderán presentarse personalmente ou por outros socios. O
prazo de presentación de candidaturas finalizará sete días antes de aquel no que deba
realizarse a votación.

No caso de non existir ningún candidato, a Asamblea Xeral poderá elexir a xunta 
directiva entre os socios presentes na asamblea. 

Artigo 18º : No seu momento faranse públicos no domicilio social da Asociación 
o nome dos candidatos aspirantes a cada cargo.
Efectuada a correspondente votación, resultarán elegidos os candidatos que obteñan a
mayoría numérica de votos para cada cargo, tendo lugar a sua proclamación para
cada un na mesma Asamblea.
A Xunta Directiva acordará o procedemento para designar encargados das seccións
que no seu momento se creen entre os vocais da propia X unta.

Artigo 19º : A duración dos cargos da Xunta Directiva será de dous anos podendo 
os seus membros ser reelexidos. 
Os cargos da Xunta Directiva poderanse renovar pola metade cada ano. No primeiro 
turno serían renovados o Vicepresidente, o tesoureiro e os vocais pares, e no segundo 
turno os restantes. 

Artigo 20° : Nos casos de ausencia, enfermidade, dimisión ou vacante de calquera 
dos cargos de Xunta Directiva, e hata tanto non se proceda á súa elección, sustituirase 
ó Presidente polo Vicepresidente, o Secretario polo vicesecretario, o tesoreiro polo 
vicetesoureiro ou polo vocal de menor idade, e no seu defecto calquera deles polos 
vocais dende o de maior idade ó máis xoven alternativan1ente. 

Artigo 21 º: Producida a vacante dun vocal, cubrirase provisionalmente por 
designación da Xunta Directiva, procedéndose á sua elección na primeira Asamblea 
Xeral que se celebre, entendendose que a duración do cargo elegido será igual á que 
restase no cargo vacante 
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Artigo 25º : Do Secretario � Í , {,0 '{� � 
l . Ó secretario corresponderalle a custodia dos libros, documentos e fiche'
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selos da Asociación, excepto os libros de contabilidade; levar ó día o rexistr -,.1"'�:t-18°; c,1:,,;i'-��$
socios, anotando nel as altas e as baixas, dando conta desto ó Tesoureiro; redactar "'141c,i1�\E fl. .,,

,:s 

actas da Xunta Directiva e da Asamblea Xeral, que firmará o presidente, Librará 
certificacións referente ós libros de Asociación, co visto bo do Presidente, e en xeral, 
as demáis funcións atribuibles ó cargo con arreglo á práctica social. 

2. Ó vicesecretario sustituirá ó secretario en ausencia de este, motivada por
enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións ca él.

Artigo 26º : Do Tesoureiro 

Ó tesoureiro corresponderalle a custodia dos fondos da asociación, ejecutar os cobros 
e pagos que lle ordene o Presidente e anotalos no correspondente libro de ingresos e 
gastos; firmar os documentos de Tesourería, que deberán ser visados polo Presidente 
e en xeral as demáis funcións atribuibles ó cargo con arreglo á práctica social. 

Artigo 27° : Dos vocais 

Ós vocais corresponderalles dar conta á Xunta Directiva da súa xestión normal y das 
extraordinarias que lles foran encomendadas; estudiar e votar os puntos que se 
decidan no seo da Xunta Directiva; suplir ós demais membros da Xunta nos casos e 
fonna previstos en estos Estatutos e, en xeral, desempeña-las funcións habituais en 
todo cargo. 

CAPITULO IV DA ASAMBLEA XERAL 

Artigo 28º : As Asambleas Xerais serán ordinarias e extraordinarias. 

A Asamblea Xeral Ordinaria reunirase como mínimo unha vez ó ano e 
necesariamente dentro dos tres primeiros meses de cada ano. 
A Asamblea Extraordinaria cando o xulgue oportuno a Xunta Directiva, cando o 
aconsellen razóns urxentes ou cando o soliciten un número de socios non inferior ó 
10%. 
En todo caso, será necesaria a convocatoria de Asamblea Xeral extraordinaria para 
proceder á modificación dos Estatutos, cambio de nome da Asociación, variación de 
cuotas, disolución da Asociación, traslado de domicilio social, destitución de algún 
socio, aprobar federacións, ou calquer outra cuestión de índole excepcional que así o 
requira a xuicio da Xunta Directiva. 

Artigo 29° : A Asamblea Xeral de asociados/as é o órgano máximo de expresión 
da vontade dos socios, estará formada por tódolos socios que se atopen ó corrente das 
súas obrigas. 
Os acordos da Asamblea Xeral Ordinaria serán tomados por mayoría simple dos 
asistentes. 
Requerirase o acordo dos dous tercios dos asistentes para aprobar todos aqueles 
acordos tomados en Asamblea Xeral Extraordinaria 

Artigo 30º : A Asamblea Xeral será convocada con 15 días de antelación polo/a 
presidente/a da Xunta Directiva, no caso da Asamblea Xeral Extraordinaria con 
carácter urgente bastará cunha antelación mínima de 48 horas. 
Na convocatoria deberán constar o orde do día, lugar, data e hora da reunión. Non 
poderán tratarse na Asamblea Xeral asuntos que non foran incluidos no orde do día. 
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Artigo 40° : No caso de disolución da Asociación, actuará unha ��isión. �,-;,�� 
liquidadora designada ó efecto composta •por 7 socios, que procederá á e �nación � i 
dos bens sociais, ex�in�uindo as carg�s que pese� �obre a Asociación e en 1��º o \.,,/'-,:::,,_/ 
remanente, se o ex1st1ra a outra ent1dade sen arumo de lucro que acor 'h�

c
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Al. Ot." momento a Asamblea Xeral. 

CAPITULO VII 
DA INTERPRETACIÓN DOS ESTATUTOS. 

Artigo 41 ° : A Xunta Directiva queda facultada para interpretar os presentes 
Estatutos, así como para resolver calquer cuestión non prevista neles, dando canta á 
primeria Asamblea Xeral que se celebre. 

En Santiago de Compostela a 25 de abril de 2004 
Firmantes: 

Presidente: D. Fernando Peleteiro Fernández, 

Vicepresidente: D. Anxo Lado Llerer�

Secretario: Xesús Osojo L'ópez 

Vicesecretario: D. Car]os Barcia Casanova 

Tesoureiro: D. Ismael Martínez Lede

Vocal: D. Jesús García Lorenzo 
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