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ESTATUTOS DA ASOCIACION "SOLIDARIEDADE GALEGA" 
 
CAPITULO I 
DENOMINACION, DOMICILIO, AMBITO E ACTIVIDADES. 
 
Artigo 1.- Procédese a adaptar os Estatutos da Asociación denominada "Solidariedade 
Galega", co número de inscrición no Rexistro galego de Asociacións sen ánimo de lucro 
número SGPA 97/11-ONGD-55, con CIF G15589500.  
A asociación rexerase polos mencionados estatutos, segundo o disposto na Lei orgánica 
1/2002 de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e pola demais lexislación vixente 
en materia de asociacións que lle é aplicable. 
A duración será por tempo indefinido. 
 
Artigo 2.- Domicilio social.  

1.- O domicilio social da Asociación establécese na Coruña, Praziña de San Roque, núm. 1 - 
baixo, 15003 A Coruña, co número de teléfono 981 22 22 01. 

2.- Para o desenvolvemento das actividades da Asociación, estableceríanse demarcacións 
territoriais dentro do catro provincias da Comunidade autónoma galega, de conformidade co 
que establezan os presentes estatutos e o regulamento de réxime interior. 

3.- Os domicilios das demarcacións territoriais poderán ser usados como locais sociais 
mediante acordo da Xunta Directiva, a cal terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio 
como os locais, dando conta do seu acordo á Subdelegación do Goberno da provincia. 

 
Artigo 3.- Ámbito territorial.  
O ámbito territorial dentro do cal han de estar situadas as demarcacións territoriais é o 
correspondente á Comunidade autónoma galega.  
 
Artigo 4.- Ámbito de actuación.  
O ámbito de actuación de " Solidariedade Galega" esténdese a todo o mundo e especialmente 
aos países latinoamericanos. 
 
Artigo 5.- Obxecto e fins.  
Constitúe o obxecto da asociación prestar asistencia económica, sanitaria e social a aquelas 
persoas desfavorecidas, ben por carecer de medios económicos, ou por pertencer a 
poboacións cuxos países se atopan en vías de desenvolvemento, sen discriminación algunha 
por razón de raza, sexo, relixión, filosofía, ou posición política. 
Como organización non gobernamental, a asociación resérvase o dereito de: 

a) Tomar a iniciativa de enviar, na medida das súas posibilidades equipos de axuda sanitaria 
aos lugares que considere oportunos, así como o de negar a súa participación se o considera 
oportuno, xa sexa por decisión da Xunta Directiva, xa por decisión expresa da Asemblea Xeral. 
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b) Promover o intercambio profesional e humano cos países do denominado terceiro mundo. 

c) Impulsar nestes países a construción e desenvolvemento de vivendas de baixo custo, 
hospitais, ambulatorios e demais infraestruturas básicas que contribúan a elevar o seu nivel 
social. 

d) Colaborar na dotación de equipos e material sanitario ás poboacións que carezan deles por 
insuficiencia de recursos. 

e) Fomentar e apoiar as asociacións veciñais, e de defensa dos dereitos das persoas que non 
posúan os medios materiais suficientes para lograr a salvagarda dos mesmos. 
 
 
CAPITULO II 
DOS MEMBROS DA ASOCIACION 
 
Artigo 6.- Persoas que poden ser membros da asociación.  
Poderán pertencer á asociación as persoas xurídicas e físicas con capacidade legal que teñan 
interese no desenvolvemento dos fins da asociación e sométanse aos seus estatutos. 
 
Artigo 7.- Clases de membros da asociación.  
A Asociación está composta de : 

• Membros asociados. 
• Membros honorarios. 
• Membros colaboradores. 

Son membros asociados aqueles que colaboran nas actividades da asociación, abonando 
como mínimo a cota basee anual que fixe a Asemblea Xeral para cada exercicio, e, no seu 
caso, achegan á mesma a súa prestación persoal e profesional. 
Son membros honorarios aquelas persoas físicas ou xurídicas que, polo seu prestixio ou por 
contribuír dun modo relevante á dignificación ou desenvolvemento da mesma, fáganse 
acredores de tal distinción. O nomeamento de membro de honra será por acordo da Xunta 
Directiva. 
Son membros colaboradores aquelas persoas físicas ou xurídicas que contribúan 
exclusivamente con cotas ou achegas extraordinarias ao sostén da asociación. 
 
Artigo 8.- Procedemento de admisión dos membros asociados.  
O interesado formulará a solicitude de admisión, por escrito, á Xunta Directiva, a cal deberá 
resolver, por decisión da maioría, no prazo de máximo de 60 días. 
O acordo da Xunta Directiva, desfavorable á admisión, será motivado e comunicado, e non 
haberá lugar ao recurso contra o mesmo. 
 
Artigo 9.- Dereitos dos membros asociados.  
Os dereitos que corresponden aos membros asociados son os seguintes: 
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a) Ser elector ou elixible para os cargos dos órganos sociais. 

b) Formular propostas e participar con voz e voto na adopción de acordos pola Asemblea 
Xeral e demais órganos sociais dos que formen parte. 

c) Recibir a información necesaria para o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das 
súas obrigacións. 

d) Exercer a representación que se lles confira en cada caso. 

e) Intervir no goberno e nas xestións, como tamén nos servizos e actividades da Asociación 
de acordo coas normas legais e estatutarias. 

f) Expor na Asemblea Xeral e comunicar á Xunta Directiva todo o que consideren contribúe a 
facer máis eficaz a realización dos obxectivos. 

g) Solicitar e obter explicacións sobre a administración e a xestión da Xunta Directiva, ou dos 
mandatarios da Asociación. 

h) Recibir información sobre as actividades da asociación, así como recibir se o solicitasen 
unha copia dos estatutos da Asociación, e, se existir, do regulamento de réxime interior e das 
modificacións que se vaian introducindo nos mesmos. 

i) Ser ouvido son carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el, e a ser 
informado os feitos que dean lugar a tales medidas. 

j) Os demais dereitos que resulten das normas legais e destes estatutos. 

 
Artigo 10.- Deberes dos membros asociados.  
Os membros asociados están obrigados a: 

a) Axustar a súa actuación ás normas estatutarias. 

b) Cumprir os acordos validamente adoptados polos órganos sociais da Asociación. 

c) Satisfacer puntualmente as cotas que se establezan. 

d) Prestar a colaboración necesaria para o bo funcionamento da asociación. 

e) Cumprir os principios da asociación e os preceptos establecidos nas leis e nos estatutos. 
 

Artigo 11.- Baixas da asociación.  
1.- Baixa voluntaria. 
O membro asociado poida darse de baixa voluntariamente na asociación mediante preaviso 
por escrito á Xunta Directiva. 
2.- Baixa obrigatoria. 
Cesarán obrigatoriamente como membros asociados da asociación: 

a) Os que adopten actitudes e comportamentos contrapostos aos principios e valores da 
asociación. 

b) Os que adopten actitudes que prexudiquen os intereses materiais ou o prestixio social da 
asociación. 
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c) Os que se prevalezan da condición de membro da asociación para desenvolver actividades 
contrarias ás leis. 

d) A usurpación de funcións da Xunta Directiva. 

e) Os malos tratos de palabra ou obra a outros membros da asociación, ou a outras persoas 
ou entidades cando se está representando á asociación. 

f) A falsificación de documentos, firmas, estampillas ou datos da asociación. 

g) O falseamento voluntario de datos e informacións do servizo realizado. 

h) Os que realicen fraude, deslealdade ou abuso de confianza nas xestións encomendadas, 
así como calquera conduta constitutiva de delito. 

i) A demora en máis de noventa días, a contar desde a data do seu vencemento, no pago das 
cotas establecidas pola Asemblea Xeral, salvo causa xustificada. 

A baixa ou expulsión só poderá ser acordada pola Xunta Directiva. Contra o acordo da 
expulsión, o membro da asociación poderá recorrer no prazo de 15 días desde a notificación 
do mesmo ante a Asemblea Xeral. O acordo de expulsión será executivo desde que sexa 
ratificado pola Asemblea Xeral. 

 
 

CAPITULO III 
ORGANOS DA ASOCIACION 
 
SECCION PRIMEIRA 
A ASEMBLEA XERAL 
 
Artigo 12.- Composición e clases.  

1.-A Asemblea Xeral, constituída validamente, é a reunión dos membros asociados para 
deliberar e tomar acordos, como órgano supremo de expresión da vontade da asociación. 

2.-Os acordos da Asemblea Xeral adoptados conforme ás leis e a estes estatutos, obrigan a 
todos os membros asociados, mesmo aos que non participasen na reunión e os que aínda 
estando presentes abstivéronse de votar. 

3.-As Asembleas Xerais poderán ser ordinarias ou extraordinarias. 

 
Artigo 13.- Facultades.  
1.-Será preceptivo baixo pena de nulidade, o acordo da Asemblea Xeral para os seguintes 
actos: 
a) Nomeamento e revogación dos membros da Xunta Directiva. 
b) Aprobar os orzamentos anuais de ingresos e gastos e a memoria anual de actividades. 
c) Establecemento das cotas basee que os membros da Asociación teñan que satisfacer e a 
súa actualización, así como a denominada cota ordinaria. 
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d) Modificación dos Estatutos da Asociación. 
e) Fusión, disolución e liquidación da Asociación. 
f) Adoptar os acordos relativos á representación legal, xestión e defensa dos intereses dos 
seus membros. 
g) Controlar a actividade e xestión da Xunta Directiva. 
h) Establecer as liñas xerais de actuación que permitan á asociación cumprir os seus fins. 
i) Dispor e allear os bens da asociación. 
2.-Todos os asuntos propios da asociación, aínda que sexan da competencia da Xunta 
Directiva, poden ser obxecto de debate e acordo da Asemblea Xeral. 
 
Artigo 14.- Convocatoria da Asemblea Xeral.  
1.-A Asemblea Xeral ordinaria deberá ser convocada pola Xunta Directiva polo menos unha 
vez ao ano dentro do seis primeiros meses do ano. Se transcorre devandito prazo sen que 
teña lugar a convocatoria, calquera membro asociado poderá solicitar que se ordene a 
convocatoria. 
2.-A Asemblea Xeral Extraordinaria convocarase sempre que sexa necesario a iniciativa da 
Xunta Directiva, ou ben a petición do 30 por cento dos membros asociados. 
Á petición ou solicitude de Asemblea acompañarase a orde do día da mesma. 
 
Artigo 15.- Forma da convocatoria.  
1.- A convocatoria da Asemblea Xeral publicarase no taboleiro de anuncios do domicilio da 
asociación e por escrito a cada un dos membros asociados. 
2.- A publicación ou notificación da convocatoria efectuarase cunha antelación mínima de dez 
días hábiles á data prevista para a celebración da Asemblea Xeral. A data de celebración da 
Asemblea Xeral non poderá ser posterior en máis de dous meses á data de publicación ou 
notificación da convocatoria. 
3.- A convocatoria indicará, polo menos, a data, se é en primeira ou en segunda convocatoria, 
a hora e o lugar da reunión, e expresará con claridade e precisión os asuntos que compoñen 
a orde do día. 
4.- O intervalo de tempo que debe mediar entre a primeira e a segunda convocatoria será de 
media hora. 
5.- A orde do día será fixado pola Xunta Directiva, a cal deberá incluír os asuntos que ela 
propoña e, os que, por escrito, fóronlle propostos por un número de membros asociados que 
representen o 10 por 100. 
6.- A Asemblea Xeral celebrarase na localidade onde radique o domicilio social da asociación. 
7.- Non en tanto,  o establecido nos números anteriores deste artigo, non será necesaria a 
convocatoria, nin existirá limitación sobre o lugar onde ha de celebrarse a Asemblea Xeral, 
sempre que estean presentes todos os socios da Asociación e acepten por unanimidade a 
celebración da Asemblea e os asuntos a tratar nela, nese caso todos os membros asociados 
asinarán a acta en que se acorde dita celebración á Asemblea. 
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Artigo 16.- Funcionamento da Asemblea.  
1.-A Asemblea Xeral quedará validamente constituída en primeira convocatoria, cando estean 
presentes ou representados un mínimo do cincuenta por cento dos membros asociados, e en 
segunda convocatoria sexa cal for o número deles. Poderán asistir todos os membros 
asociados que o sexan na data do anuncio da convocatoria, e que na data da celebración da 
Asemblea sigan séndoo e non estean suspendidos de tal dereito. 
O Presidente da asociación, asistido polo Secretario, realizará o cómputo de socios presentes 
e representados na Asemblea e declarará, se procede, que a mesma queda constituída. 
2.-A Asemblea Xeral estará presidida polo Presidente da Xunta Directiva, e na súa falta, polo 
Vicepresidente da Xunta Directiva, e en defecto de ambos, polo vogal de máis idade. Actuará 
de secretario o que o sexa da Xunta Directiva e, na súa falta o vogal de menos idade. 
Se na orde do día figuran asuntos que afecten directamente a quen, conforme ao establecido 
neste apartado, deberían actuar como Presidente ou Secretario da Asemblea, esta designará 
a quen deben desempeñar ditas funcións. 
3.-Corresponde ao Presidente da Asemblea dirixir as deliberacións, manter a orde no 
desenvolvemento da Asemblea e velar polo cumprimento das formalidades esixidas pola Lei. 
4.-Serán nulos os acordos sobre asuntos que non consten na orde do día, salvo o de convocar 
unha nova Asemblea Xeral ou o de prorrogar a Asemblea Xeral. 

 
Artigo 17.- Dereito de voto.  
1.-Cada membro asociado terá dereito a un voto nas reunións da Asemblea Xeral. 
2.-O dereito de voto poderase exercitar por medio doutro membro asociado, que non poderá 
representar a máis de cinco. A delegación de voto que só poderá realizarse para unha 
Asemblea concreta deberá realizarse mediante escrito autógrafo. 
 
Artigo 18.- Adopción de acordos.  
1.-A Asemblea Xeral adoptará os acordos por maioría dos votos validamente expresados, non 
sendo computables a estes efectos os votos en branco nin as abstencións. 
2.-Será necesaria a maioría dos dous terzos dos votos presentes e representados, para 
adoptar acordos de modificación de estatutos, disolución da asociación, constitución dunha 
federación de asociacións similares ou integración nunha que xa exista, e acordo sobre o 
alleamento de bens. 
3.-Os acordos adoptados pola Asemblea Xeral producirán os efectos a eles inherentes desde 
o momento en que se tomaron. 

 
Artigo 19.- Acta da Asemblea.  
1.-A acta da Asemblea, que deberá redactar o Secretario da mesma, expresará o lugar e a 
data das deliberacións, o número dos membros asociados existentes, se se celebra en 
primeira ou segunda convocatoria, un resumo dos asuntos debatidos, as intervencións das 
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que se solicitou constancia na acta, os acordos adoptados e o resultado numérico das 
votacións. 
2.-A acta da sesión da Asemblea Xeral poderá ser aprobada pola propia Asemblea Xeral e, 
na súa falta haberá de selo dentro do prazo de 15 días polo presidente da Asemblea xeral e 
3 socios designados na mesma Asemblea.  
En todo caso a acta pasarase ao correspondente libro de actas da Asemblea Xeral, polo 
Secretario da mesma. 
 
SECCION SEGUNDA 
A XUNTA DIRECTIVA 
 
Artigo 20.- Natureza e competencia.  
1.-A Xunta Directiva é o órgano de goberno, xestión e representación da asociación con 
suxeición á Lei, a estes Estatutos e á Política Xeral fixada pola Asemblea Xeral. 
Corresponde á Xunta Directiva cantas facultades non estean reservadas pola Lei de 
Asociacións ou por estes estatutos á Asemblea Xeral, sen prexuízo do establecido no número 
2 do artigo 13. 
 
Artigo 21.- Exercicio da representación.  
1.-O presidente da Xunta Directiva, que o é tamén da Asociación, ten a representación legal 
da Asociación, sen prexuízo de incorrer en responsabilidade se a súa actuación non se axusta 
aos acordos da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva. 
2.-A Xunta Directiva poderá conferir apoderámentos a calquera persoa, cuxas facultades 
representativas se establecerán na escritura de poder. 

 
Artigo 22.- Composición.  
1.-A Xunta Directiva componse de nove membros titulares. 
2.-Os cargos da Xunta Directiva serán os seguintes: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesoureiro, Vogal 1º, Vogal 2º, Vogal 3º, Vogal 4º, e Vogal 5º. 

 
Artigo 23.- Elección.  
1.-Só poden ser elixidos membros da Xunta Directiva os membros asociados que non estean 
incursos nalgunha das prohibicións da Lei de asociacións. 
2.-Os membros titulares da Xunta Directiva serán elixidos pola Asemblea Xeral, con votación 
polo maior número de votos. 
3.-A convocatoria da elección dos membros da Xunta Directiva, anunciarase mediante escrito 
a todos os membros asociados, como mínimo cun mes de antelación á terminación do 
mandato dos membros que cesen nos seus cargos, concedéndose un prazo de quince días 
para a presentación de candidaturas, ao termo do cal e dentro do tres días seguintes, a Xunta 
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Directiva procederá á proclamación dos candidatos e á convocatoria de Asembleas 
Ordinarias. 
4.-As candidaturas a membros da Xunta Directiva deberán presentarse aceptadas e asinadas 
por todos e cada un dos candidatos, que necesariamente terán a condición de membro 
asociado cunha antigüidade mínima dun ano. A Asemblea Xeral elixe os membros da Xunta 
Directiva e esta, á súa vez, tras a súa constitución, designa os cargos que ocuparán os 
membros elixidos. 
5.-As candidaturas serán abertas e poderán ser votadas totalmente ou parcialmente, e poderá 
ser substituído calquera candidato por outro candidato doutra candidatura diferente. 
6.-Os membros da Xunta Directiva elixiranse mediante voto persoal dos membros asociados. 

 
Artigo 24.- Duración, cesamento, vacantes e retribución.  
1.-Os membros da Xunta Directiva serán elixidos por un período de dous anos renovándose 
a medias anualmente. Na primeira renovación da Xunta Directiva cando transcorrese a 
metade do prazo antes sinalado, serán elixidos de novo Presidente, Tesoureiro, Vogal 1º e 
Vogal 2º. Na segunda renovación serán elixidos o Vicepresidente, Secretario, Vogal 3º, Vogal 
4º, e Vogal 5º. 
Os membros da Xunta Directiva continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en 
que se produza a renovación, aínda que concluíse o período para o que foron elixidos. 
2.-En canto á renuncia dos membros da Xunta Directiva deberá presentarse por escrito en 
que se razoen os motivos da súa dimisión ou renuncia. 
Tamén se poderá dar o cesamento no cargo pola baixa como membro da asociación. 
Os membros da Xunta Directiva poderán ser ademais destituídos do seu cargo en calquera 
momento por acordo da Asemblea Xeral adoptado por maioría simple. 
3.-As vacantes que se produzan na Xunta Directiva cubriranse na primeira Asemblea Xeral 
que se celebre. Con todo, a Xunta Directiva poderá nomear un membro da Asociación para 
que ocupe o cargo vacante ata a celebración da próxima Asemblea Xeral. 
4.-Se na celebración da Asemblea Xeral non se cubrisen a totalidade das vogalías, a Xunta 
Directiva elixida poderá nomear a un membro asociado para que ocupe o cargo vacante ata 
a celebración da seguinte Asemblea Xeral. 
5.-Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán non remunerados. 

 
Artigo 25.- Funcionamento.  
1.-A Xunta Directiva deberá ser convocada polo seu presidente, ou o que faga as súas veces, 
a iniciativa propia ou a petición de calquera membro da xunta. Se a solicitude non fose 
atendida no prazo de dez días, poderá ser convocada polo directivo que fixese a petición, 
sempre que logre a adhesión, polo menos, dun terzo da Xunta. Non será necesaria a 
convocatoria cando estando presentes todos os directivos, decidan por unanimidade a 
celebración da Xunta. 
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Poderá convocarse á reunión da Xunta Directiva, sen dereito de voto, a calquera técnico ou 
profesional que teña interese na boa marcha da asociación. 
2.-A Xunta quedará validamente constituída cando concorran persoalmente á reunión máis 
da metade dos seus compoñentes. Os directivos non poderán facerse representar. 
Os membros da Xunta Directiva están obrigados a asistir a todas as reunións que se 
convoquen, podendo escusar a súa asistencia por causas xustificadas. 
En calquera caso será necesaria a asistencia do Presidente e do Secretario ou das persoas 
que os substitúan. 
3.-Os acordos adoptaranse, salvo que se acorde regulamentariamente outra cousa, por máis 
da metade dos votos validamente expresados. Será suficiente o voto favorable dun terzo dos 
membros que constitúan a Xunta para acordar os asuntos que deban incluírse na Orde do día 
da Asemblea Xeral. Cada directivo terá un voto. O voto do Presidente dirimirá os empates. 
4.-A acta da reunión, asinada polo Presidente e o Secretario, que a redactará, recollerá os 
debates en forma sucinta e o texto dos acordos, así como o resultado numérico das votacións. 

 
Artigo 26.- Facultades da Xunta Directiva.  
A Xunta Directiva posúe as seguintes facultades: 
a) Ostentar e executar a representación, a dirección, e a Administración da Asociación e 
cumprir as decisións tomadas pola Asemblea Xeral. 
b) Tomar os acordos necesarios para a comparecencia ante os organismos públicos para o 
exercicio de toda clase de accións legais e para interpor os recursos pertinentes. 
c) Propor á Asemblea Xeral a defensa dos intereses da Asociación. 
d) Propor á Asemblea Xeral o establecemento das cotas que os membros da Asociación teñan 
que satisfacer. 
e) Convocar as Asembleas Xerais e controlar que os acordos que alí se adopten cúmpranse. 
f) Elaborar o balance e o estado de contas de cada exercicio e confeccionar os orzamentos 
do exercicio seguinte para someter todo iso á consideración e aprobación da Asemblea Xeral. 
g) Elaborar a memoria anual de actividades e sometela á aprobación da Asemblea Xeral. 
h) Suspender a actuación dunha demarcación, dentro da facultade de inspección que lle 
corresponde. 
i) Establecer grupos e comisións de traballo se o considera necesario, para conseguir da 
maneira máis eficiente e eficaz, os fins da asociación e autorizar os actos que estes grupos 
pretendan realizar. 
j) Nomear ao vogal da Xunta Directiva que haxa de encargarse de cada grupo de traballo ou 
comisión, a proposta do mesmo grupo ou comisión. 
k) Realizar as xestións necesarias ante os organismos públicos, entidades ou calquera persoa 
para conseguir subvencións e axudas. 
l) Designar os membros da Xunta Directiva que quedarán autorizados para abrir contas 
correntes e cadernos de aforro en calquera establecemento de crédito ou de aforro, así como 
o número e forma en que estarán autorizados a dispor dos fondos que haxa nestes depósitos. 
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m) Aprobar os proxectos que haxa de acometer a Asociación. 
n) Interpretar e executar os estatutos e velar polo seu cumprimento. 
ou) Calquera outra facultade que non estea atribuída de forma específica á Asemblea Xeral e 
aquelas que se lle deleguen expresamente. 

 
Artigo 27.- Responsabilidade dos membros da Xunta Directiva.  
1.-Os membros da Xunta Directiva desempeñarán o seu cargo coa dilixencia dun ordenado 
xestor e dun representante leal. 
2.-Responderán persoalmente fronte á asociación e fronte aos socios e fronte a terceiros do 
dano causado por dolo, abuso de facultades ou neglixencia grave. Estarán exentos de 
responsabilidade os directivos que salvasen expresamente o seu voto nos acordos que 
causasen dano. 

 
Artigo 28.- Funcións do Presidente e Vicepresidente da Xunta Directiva.  
Son propias do Presidente as funcións seguintes: 
a) As de dirección e representación legal da asociación por delegación da Asemblea Xeral e 
da Xunta Directiva. 
b) Presidencia e dirección dos debates, tanto da Asemblea Xeral como da Xunta Directiva. 
c) Emitir voto de calidade decisorio nos casos de empate. 
d) Convocar as reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva. 
e) Visar as actas e os certificados confeccionados polo secretario da asociación. 
f) As atribucións restantes propias do cargo e as que delegue a Asemblea Xeral ou a Xunta 
Directiva. 
O Vicepresidente asumirá as funcións que lle delegue o presidente e substituirá a este en 
caso de ausencia. 

 
Artigo 29.- Tesoureiro da Xunta Directiva.  
1.-O tesoureiro terá como función a custodia e o control dos recursos económicos da 
asociación, así como tamén a elaboración do orzamento, o balance, e a liquidación de contas, 
a fin de sometelos á Xunta Directiva. 
2.-O tesoureiro asinará os recibos, cotas e outros documentos de tesouraría, levará un rexistro 
de caixa, e outro de contas con bancos, e aprobará o pago das facturas que sexan necesarias 
para o funcionamento da Asociación. 

 
Artigo 30.- O secretario da Xunta Directiva.  
O secretario debe custodiar a documentación da asociación, redactar e asinar as actas das 
reunións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, redactar e autorizar as certificacións que 
haxa que librar, así como levar o libro de rexistro dos membros da asociación. 
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SECCION TERCEIRA 
DEMARCACIÓNS TERRITORIAIS 
 
Artigo 31.- Demarcacións Territoriais.  
Crearanse delegacións territoriais dentro da comunidade autónoma galega cando na sede 
correspondente exista un número de membros asociados non inferior a dez, así o soliciten os 
mesmos, e demostren a súa capacidade de actuación e viabilidade económica. 
 
Artigo 32.- Órganos de xestión das Demarcacións Territoriais.  
Cada Demarcación Territorial rexerase por unha Xunta Territorial composta por un Presidente 
e un Secretario elixidos polos membros do ámbito da demarcación. Esta elección rexerase 
polos mesmos criterios establecidos para a elección da Xunta Directiva. 
O Presidente da Demarcación Territorial dará conta das actuacións da mesma á Xunta 
Directiva, pero haberá unha contabilidade única para a asociación, e unha actuación única, e 
nutriranse economicamente dos mesmos recursos. 
No momento en que se cren estas demarcacións territoriais regularase o seu funcionamento 
a través dun regulamento de réxime interno. 
 
 
CAPITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO E ADMINISTRATIVO DA ASOCIACION 
 
Artigo 33.- Patrimonio fundacional.  
Esta asociación non ten patrimonio fundacional. 
 
Artigo 34.- O orzamento.  
A asociación nutrirase: 
a) Das cotas que fixe a Asemblea Xeral aos seus membros. Os membros de honra estarán 
exentos de cotización. A primeira cota deberá pagarse durante o mes en que se produza a 
inscrición e as seguintes cunha periodicidade de polo menos un ano a contar desde o pago 
da cota anterior. 
b) Das subvencións oficiais ou particulares. 
c) De doazóns, herdanzas ou legados. 
d) Das rendas do patrimonio. 
e) Doutros ingresos que poidan obterse. 

 
Artigo 35.-  
Para a disposición de fondos das contas que a Asociación ten nas entidades bancarias será 
necesaria a firma conxunta do presidente e do tesoureiro. 
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Artigo 36.-  
Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderá ser distribuídos entre os asociados 
os recursos obtidos pola Asociación. 
 
Artigo 37.- Dereito á condición de membro asociado.  
Non se adquire a condición de membro asociado mentres non se satisfaga a primeira cota, 
polo menos na contía basee fixada pola Asemblea Xeral. 
 
Artigo 38.- O exercicio económico.  
O exercicio económico coincidirá co ano natural e quedará pechado o 31 de decembro . 
 
 
CAPITULO V 
DA DISOLUCION, LIQUIDACION E EXTINCION 
 
Artigo 39.- Das causas de disolución  
A asociación disolverase por acordo da Asemblea Xeral, adoptado polos dous terzos dos 
votos presentes e representados, así como polas demais causas establecidas pola Lei. 
Igualmente será motivo para a disolución automática da asociación, a proposta da Xunta 
Directiva, se nalgún momento da súa existencia deixa de cumprir os fins establecidos no artigo 
5º. 
 
Artigo 40.- Liquidación  
Cumpridas as formalidades legais sobre disolución da asociación, abrirase o período de 
liquidación. 
As funcións de liquidación serán competencia da Xunta Directiva se a Asemblea Xeral non 
conferiu esta misión a unha comisión liquidadora especialmente designada entre os socios, e 
en votación secreta polo maior número de votos. 
 
Artigo 41.- Adxudicación do haber social  
O remanente que resulte da liquidación librarase a unha asociación similar nos seus 
obxectivos e medios, ou se repartirá entre varias asociacións deste tipo. 
 
 
DISPOSICIÓNS FINAIS 
 
Primeira.- Reforma dos estatutos  
Para a reforma dos estatutos precisarase unha proposta concreta da Xunta Directiva que a 
someterá á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada ao efecto, para a súa aceptación e 
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aprobación co número de votos favorables equivalentes ás dúas terceiras partes dos 
asistentes. 
 
Segunda.- Regulamento interno  
A Xunta Directiva poderá establecer un regulamento de réxime interno que fixe as disposicións 
necesarias para a aplicación dos presentes estatutos ou para a realización de propósito social, 
para establecer o réxime específico das demarcacións territoriais. Este regulamento interno 
someterase á aprobación da Asemblea Xeral. 
 
Terceira.- Interpretación e execución dos estatutos.  
A interpretación e execución dos presentes estatutos corresponde á Xunta Directiva, a cal 
velará polo seu cumprimento, así como das normas que dimanen da Asemblea Xeral. 
 
 


	ESTATUTOS DA ASOCIACION "SOLIDARIEDADE GALEGA"
	CAPITULO I
	DENOMINACION, DOMICILIO, AMBITO E ACTIVIDADES.
	CAPITULO II
	DOS MEMBROS DA ASOCIACION
	CAPITULO III
	ORGANOS DA ASOCIACION
	CAPITULO IV
	REGIMEN ECONOMICO E ADMINISTRATIVO DA ASOCIACION
	CAPITULO V
	DA DISOLUCION, LIQUIDACION E EXTINCION
	DISPOSICIÓNS FINAIS

