
ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE INTERÉS SOLIDARIO

O PETO

CAPÍTULO  I.  DENOMINACIÓN,  DOMICILIO,  ÁMBITO,  FINS  E

ACTIVIDADES.

Artigo 1º: Denominación.

Constitúese en Santiago de Compostela a asociación sen ánimo de lucro. O PETO. –

Asociación de Interese Solidario–, ao amparo do previsto no artigo 22 da Constitución

Española e regulándose pola Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo (reguladora do dereito

de asociación), polos presentes estatutos e demáis lexislación existente na materia que

lle sexa aplicábel.

Artigo 2º: Personalidade xurídica.

A  asociación  ten  personalidade  xurídica  propia  e  plena  capacidade  de  obrar  para

administrar e dispor dos seus bens e cumplir cos fins que se propón.

Artigo 3º: Domicilio e ámbito de actuación.

A  asociación  establece  o  seu  domicilio  social  na  rúa  San  Roque,  nº6,  bis,  15704,

Santiago de Compostela.  Tel: 981–576142.

A  asociación  realizará  principalmente  as  súas  actividades  no  ámbito  territorial  da

Comunidade autónoma galega.

Artigo 4º: Fins.

Os fins principias da asociación son:

1. Promover,  desenvolver  e  financiar  accións  de  cooperación  para  o

desenvolvemento nas comunidades sociais máis desfavorecidas do noso entorno

(inmigrantes, mulleres, parados e paradas de longa duración, minorías étnicas,

discapacitados físicos e psíquicos, etc.).

2. Promover  unha  formación  integral  das  persoas  formentando  valores  de

solidariedade e xustiza.

3. Desenvolver, cooperar e financiar accións solidarias.
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Artigo 5º: Actividades.

Para  o  cumprimento  dos  fins  enumerados  no  artigo  anterior  faranse  as  seguintes

actividades:

1. Fomentar o autoemprego e as empresas de economía solidaria no noso entorno a

través de axudas a proxectos socialmente visibeis.

2. Desenvolvemento de actividades formativas e culturais de todo tipo relacionadas

cos  fins  da  asociación,  entre  elas  a  edición  e  distribución  de  todo  tipo  de

publicacións precisas para a difusión de ditos fins, a organización de encontros

formativos, charlas e ponencias ou coloquios.

3. Fomentar  a  comunicación,  cooperación  e  adhesión  con  entidades  ou

organizacións afíns.

4. Difundir  información  social  e  económica  para  mellorar  a  formación  dos

membros  da  asociación.   Proporcionar  información  e  documentación  sobre  a

autoxestión,  aforro  solidario,  estudos  sobre  a  pobreza,  sistema  financeiro  e

monetario alternativo, investimento non lucrativo, economía e finanzas, …

5. Calquera outra actividade que responda ós fins da Asociación.

CAPÍTULO II.  AS/OS ASOCIADAS/OS.

Artigo 6º: Capacidade.

Podarán  formar  parte  da  asociación  tódalas  persoas  físicas  e  xurídicas  que,  libre  e

voluntariamente, teñan interese no desenvolvemento dos fins da asociación con arranxo

aos seguintes principios:

a) As persoas físicas con capacidade de obrar que non estean suxeitas a ningunha

condición legal para o exercicio.

b) As persoas xurídicas previo acordo expreso do seu órgano competente.  

Deberán presentar unha solicitude por escrito, avalada pola firma de dúas/dous socias/os,

á Asemblea Xeral, e curbrir alomenos unha participación do Fondo de Solidariedade.  A

Asemblea Xeral resolverá na primeira xuntanza que celebre.

A condición de socia/o é intransmisíbel.
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Artigo 7º: Clases de asociadas/os.

 Socias/os  de  número.-  Aquelas  persoas  que  habitualmente  participan  na

organización  e  actividades  da  asociación  e  que  contribúen  económicamente

(capital ou traballo) coa mesma, poseendo a plenitude de dereitos e deberes que a

sociedade recoñece.

 Socias/os de honor.- Aquelas que polo seu prestixio ou por ter contribuído de

maneira  relevante  á  dignificación  e  desenvolvemento  da asociación,  se  fagan

acreedores  de  tal  distinción.   O  nomeamento  corresponde  á  Xunta  Directiva

previo acordo da Asemblea Xeral.

Artigo 8º: Dereitos das/os socias/os.

Os dereitos que corresponden aos socios de número son os seguintes:

a) Participar  nas  actividades  da  asociación  e  nos  órganos  de  goberno  e

representación, a exercer o dereito a voto, así como a asistir á Asemblea Xeral,

dacordo cos estatutos.  Para poder ser membro dos órganos de representación é

requisito imprescindíbel ser maior de idade, estar no pleno uso dos dereitos civís,

non estar incurso en motivos de incompatibilidade establecidos na lexislación

vixente.

b) Cada socia/o terá exclusivamente dereito a un voto na Xunta Directiva e nas

Asembleas,  con independencia  das  participacións  que  poida  ter  no  Fondo de

Solidariedade da Asociación.

c) Ser  informadas/os  acerca  da  composición  dos  órganos  de  goberno  e

representación da asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da

súa actividade.   Poderán aceder a toda a información a través dos órganos de

representación.

d) Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e a

ser informado dos feitos que den lugar a tales medidas, debendo ser motivado o

acordo que, no seu caso, impoña a sanción.

e) Impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime dcontrarios á lei ou

aos estatutos.

f) Facer  suxerencias  aos  membros  da  Xunta  Directiva  en  orde  de  mellorar  o

cumprimento dos fins da asociación.
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As/os socias/os de honor terán os memos dereitos a excepción de exercer o dereito a

voto e ostentar a condición de ser elector e elexíbel.

Artigo 9º: Deberes das/os socias/os.

Os deberes das/os socias/os de número son:

a) Compartir  as  finalidades  da  asociación  e  colaborar  para  a  consecución  das

mesmas.

b) Pagar as cotas, derramas, ou participacións que, co arreglo aos estatutos, poidan

corresponder a cada socia/o.

c) Renunciar a recibir de forma directa financiamento para actividades de fomento

do autoemprego  e a  economía  social  a  través  do  Fondo de  Solidariedade  da

Asociación.

d) Cumplir o resto de obrigas que resulten das disposicións estatutarias.

e) Acatar e cumprir os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e

representación da asociación.

f) Contribuír co seu comportamento ao bo nome e prestixio da asociación.

As/os socias/os de honor e as/os voluntarias/os terán as mesmas obrigas a excepción das

previstas no apartado b).

Artigo 10º: Causas de baixa.

Son causa de baixa na asociación:

a) Por  vontade  propia  da  interesada/o,  comunicada  por  escrito  aos  órganos  de

representación.

b) Non  satisfacer  as  cotas  fixadas,  se  deixara  de  facelo  durante  tres  meses

consecutivos.

Artigo 11º: Réxime sancionador.

A separación da asociación das/os asociadas/os por motivo de sanción terá lugar cando

cometan  actos que fagan indignos de seguir  pertencendo a aquela.   Presumirase que

existen este tipo de actos cando:

a) Deliberadamente a/o asociada/o impida ou poña obstáculos ao cumprimento dos

fins sociais.

b) Intencionadamente  obstaculice  de  calquera  maneira  o  funcionamento  dos

órganos de goberno e representación da sociación.
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En calquera caso para propor a separación por parte da Xunta Directiva, será preciso a

tramitación  dun  expediente  disciplinario  que  contemple  a  audiencia  da/o  asociada/o

afectada/o.

CAPÍTULO III. DA ASEMBLEA XERAL.  

Artigo 12º: A Asemblea Xeral.

A  Asemblea  Xeral  é  o  órgano  supremo  de  goberno  da  asociación  integrado  polos

asociados por dereito propio irrenunciabel, que adopta os seus acordos polo principio

maioritario.

Tódolos  membros  quedarán  suxeitos  aos  acordos  da  Asemblea  Xeral,  incluso  os

ausentes, os disidentes e os que aínda presentes se abstiveran de votar.

Artigo 13º: Xuntanzas da Asemblea.

A Asemblea Xeral xuntarase en sesión ordinaria  como mínimo unha vez ao ano, no

primeiro semestre.

A Asemblea  Xeral  xuntarase  con carácter  extraordinario  sempre  que  sexa  preciso  a

xuízo do presidente, da Xunta Directiva ou a requerimento dun número de asociados que

represente, como mínimo, un dez por cento do total.

Artigo 14º: Convocatoria da Asemblea. 

As convocatorias das Asembleas  Xerais,  tanto ordinarias  como extraordinarias,  fanse

pola  Xunta  Directiva  mediante  escrito,  remitido  por  correo  ou  por  procedimentos

telemáticos.  A convocatoria expresará o día, a hora e o lugar de reunión, así como a

orde do día, con expresión concreta dos asuntos a tratar.

As xuntanzas da Asemblea Xeral dirixiraas o presidente  e o secretario.

Entre  a  convocatoria  e  o  día  sinalado  para  a  celebración  da  Asemblea  na  primeira

convocatoria haberá ao menos quince días, podendo facerse constar a data e hora en que

se xuntará a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar

un prazo inferior a media hora.

O  secretaio  redactará  a  acta  de  cada  xuntanza,  que  reflexará  un  extracto  das

deliberacións,  o  texto  dos  acordos  que  se  adoptaran  e  o  resultado  numérico  das
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votacións.  Ao comezo de cada xuntanza da Asemblea Xeral lerase a acta da xuntanza

anterior a fin de que se aprobe ou non.

Artigo 15º: Validez dos acordos.

A  Asemblea  Xeral  quedará  constituída  validamente  en  primeira  convocatoria  coa

asistencia dun mínimo dun tercio das/os asociadas/os presentes ou represntadas/os con

dereito a voto, e en segunda convocatoria, calquera que sexa o número delas/es.

Os acordos adoptaranse por maioría simple de presentes ou representadas/os, cando os

votos positivos  superen aos negativos,  non sendo computabeis  as abstencións  nin os

votos en branco.

Será  preciso  maioría  cualificada,  que  resultará  cando  voten  a  favor  do  acordo

correspondente  máis  da  metade  das/os  socias/os  asistentes,  para  nomeamento  de

membros  da  Xunta  Directiva,  acordos  para  constituír  federación  de  asociacións  ou

integrarse  nelas,  enaxenación  dos  bens  da  asociación,  modificación  dos  estatutos  e

disolución da asociación.

Artigo 16º: Competencia da Asemblea Xeral.

É competencia da Asemblea Xeral:

a) Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva.

b) Examinar e aprobar ou rexeitar os orzamentos anuais de ingresos e gastos, así

como os estados de contas.

c) Establecer as liñas xerais de actuación que premitan á asociación cumprir os seus

fins.

d) Dispor tódalas medidas encamiñadas a garantir o funcionamento democrático da

asociación.

e) Fixar as cotas ordinarias e extraordinarias, derramas e participacións.

f) Expulsión de socias/os, a proposta da Xunta Directiva.

g) Solicitude da declaración de utilidade pública.

h) Disposición e venda dos bens.

i) Aprobar ou rexeitar as cuantías da participación propostas pola Xunta Directiva.

j) Aprobar o regulamentos o Réxime Interior, a súa aplicación e desenvolvemento.

k) Nomemamento dos/as membros da Xunta Directiva.

l) Modificación dos estututos.

m) Disolución da sociación.
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n) Constitución de federacións ou integración nelas.

o) Calquera  outra  que  non  esté  estatutariamente  reservada  a  outros  órganos  da

asociación.

En sesión ordinaria deberán tratarse, como mínimo, os puntos a) e b) do presente artigo;

a leitura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea anterior, a datación de contas de

admisións de novas/os socias/os a que se refire o artigo 6 e á apertura de expedientes de

expulsión do artigo 11.

CAPÍTULO IV.  A XUNTA DIRECTIVA.

Artigo 17º: Composición da Xunta Directiva.

A asociación rexiraa, administraraa e representaraa a Xunta Directiva formada pola/o

presidenta/e,  un  secretaria/o,  unha/un  tesoureira/o  e  dúas/dous  vocais;  o  número  de

vocais poderá variar por acordo da Asemblea Xeral.

A  elección  das/os  membros  farase  por  sufraxio  libre  e  segredo  das/os  membros  da

Asemblea Xeral.  As candidaturas que deberán presentarse con 15 días de antelación á

data  designada  para  a  votación,  serán  abertas,  é  dicir,  calquera  membro  poderá

presentarse, sendo requisitos imprescindíbeis: ser maior de idade, estar en pleno uso dos

dereitos  civís,  non  estar  incurso  en  motivos  de  incompatibilidade  establecidos  pola

lexislación  vixente  e  ter  unha  antigüedade  mínima  de  seis  meses  como  socia/o.

Designarase quen obteña a maioría numérica de votos para cada caargo.

O anuncio da convocatoria para as eleccións darase a coñecer con 30 días de antelación

como mínimo.

Os cargos de presidenta/e,  secretaria/o,  tesoureira/o e vocais deben recaer en persoas

diferentes e non remuneradas.

A Asemblea Xeral,  a proposta da Xunta Directiva,  poderá acordar a contratación de

servizos profesionais a cargo de persoal cualificado.

Artigo 18: Duración do mandato da Xunta Directiva.

Os membros do órgano de representación, exercerán o cargo durante un período de dous

anos e poderán ser reelexidos unha ou máis veces por novo período de dous anos máis.

O cese no cargo antes de extinguirse o termo regulamentario poderá deberse a:
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a) Dimisión  voluntaria  presentada  mediante  un  escrito  no  que  se  razonen  os

motivos.

b) Enfermidade que incapacite para o exercicio do cargo.

c) Causar baixa como membro da asociación.

d) Sanción imposta por unha falta cometida no exercicio do cargo.

As  vacantes  que  se  produzan  no  órgano  de  representación  cubriranse  na  primeira

Asemblea  Xeral  que  se  celebre.   Nembargantes,  o  órgano  de  representación  poderá

contar, provisionalmente, ata a próxima Asemblea Xeral, con un membro da asociación

designada/o pola Xunta Directiva.

As/os membros da Xunta que agotaran o prazo para o cal foron elexidas/os, continuarán

ostentando os seus cargos ata o momento no que se produza a aceptación das/os que

as/os sustitúan.

Artigo 19º: Competencias da Xunta Directiva.

O órgano de representación posee as seguintes facultades:

a) Ostentar e exercitar a represnentación da asociación e levar a termo a dirección e

administración da maneira máis ampla que recoñeza a lei e cumprir as decisións

tomadas  pola  Asemblea  Xeral,  e  dacordo  coas  normas,  as  instruccións  e  as

directrices xerais que esta Asemblea Xeral estableza.

b) Tomar os acordos precisos para a comparecencia ante os organismos públicos,

para o exercicio de toda clase de accións legais e para interpoñer os recursos

pertinentes.

c) Resolver sobre a admisión de novas/os socias/os, levando a relación actualizada

de tódalas/os asociadas/os.

d) Propor á Asemblea Xeral o establecemento de cotas, derramas ou participacións

que as/os membros teñan que satisfacer.

e) Convocar as Asembleas Xerais e controlar que os acordos que alí  se adopten

sexan cumpridos.  En especial e no que se refire aos acordos sobre modificación

de estatutos, notificarase ao rexistro de asociacións o contido da modificación no

prazo dun mes dende a data de celebración da Asemblea convocada a tal efeito.

f) Presentar o balance e o estado de contas de cada exercicio á Asemblea Xeral para

que llos aprobe  e confeccionar os orzamentos do exercicio seguinte.

g) Levar unha contabilidade conforme as normas específicas que permita obter a

imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financeira da entidade.
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h) Efectuar o inventario dos bens da asociación.

i) Elaborar a memoria anual de actividades e sometela á aprobación da Asemblea

Xeral.

j) Resolver provisionalmente calquera caso imprevisto nos estatutos presentes e dar

conta delo na primeira Asemblea Xeral seguinte.

k) Aprobar os proxectos a financiar con cargo ao Fondo de Solidariedade.

l) Redactar o regulamento do Réxime Interno velando polo seu cumprimento.

Artigo 20º: Xuntanza da Xunta Directiva.

A Xunta Directiva, convocada previamente pola/o presidenta/e ou por persoa que a/o

sustitúa, xuntarase en sesión ordinaria coa periodicidade que os seus membros decidan,

que  en  todo  caso  non  poderá  ser  superior  a  tres  meses.  Xuntaranse  en  sesión

extraordinaria se o solicita un tercio dos compoñentes.

Nas xuntanzas da Xunta Directiva poderán participar tódolas/os socias/os que o desexen.

O órgano de representación quedará validamente constituído con convocatoria previa e

un quorum da metade máis un das/os membros da Xunta Directiva.

As/os  membros  do  órgano  de  representación  están  obrigadas/os  a  asistir  a  tódalas

xuntanzas que se convoquen, podendo excusar a súa asistencia por causas xustificadas.

En calquera caso, será precisa a asistencia da/o presidenta/e e da/o secretaria/o ou das

persoas que as/os sustitúan.

No órgano de representación tomaranse os acordos por maioría simple de votos das/os

asistentes.  No caso de empate, o voto da/o presidenta/e será de calidade.

Os acordos do órgano de representación faranse constar no libro de actas.  Ao iniciarse

cada  xuntanza  do mesmo lerase a  acta  da  sesión anterior  para  que se aprobe ou se

rectifique.

Naqueles casos de emerxencia, nos que non sexa posíbel convocar xuntanza da Xunta

constituírase  unha  comisión  permamente,  formada  pola/o  presidenta/e  ou

vicepresidenta/e, a/o secretaria/o ou tesoureira/o e un vocal.  Os acordos que se adopten

así terán que ser sometidos á sanción da primeira Xunta Directiva.

Artigo 21º: A/o presidenta/e.

A/o presidenta/e da asociación tamén será presidenta/e da Xunta Directiva.  Son propias

da presidenta/e, as seguintes funcións:

a) As de dirección e reprentación legal da asociación.
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b) A  presidencia  e  dirección  dos  debates  dos  órganos  de  goberno  e  de

representación.

c) Asinar  as  convocatorias  das  xuntanzas  da  Asemblea  Xeral  e  do  órgano  de

representación.

d) Visar os actos e certificados confeccionados pola/o secretaria/o da asocaicación.

e) As atribucións restantes propias do cargo e as que lle delegue a Asemblea Xeral

ou a Xunta Directiva.

Á/ao presidenta/e sustituíraa/o, no caso de ausencia ou enfermidade a persoa de máis

idade da Xunta.

Artigo 22º: A/o tesoureira/o.

A  tesoureira/o  terá  baixo  a  súa  responsabilidade  o  funcionamento  económico  da

asociación e correspóndelle:

a) Dirixir  a  contabilidade,  tomar  razón  e  levar  conta  dos  ingresos  e  gastos

intervindo en tódalas operacións de orde económica.

b) Recadar e custodiar o Fondo de Solidariedade e dar cumprimento das ordes de

pago que expida a Asemblea.

c) Revisar os estudos de viabilidade dos proxectos a financiar.

d) Confeccionar o estado de contas coas indicación de ingresos, gastos e saldo.

Artigo 23º: Secretaria/o.

A/o  secretaria/o  debe  custodiar  a  documentación  da  asociación,  excepto  os  de

contabilidade,  redactar  e  asinar  as  actas  das  xuntanzas  dos  órganos  de  goberno  e

representación,  redactar e autorizar as certificación que haxa que librar, así como ter

actualizada a relación das/os asociadas/os.  Tamén deberá redactar a memoria anual da

asociación.

No caso de ausencia ou enfermidade da/o secretaria/o, seá sustituída/o pola/o membro da

Xunta de menor idade.

Artigo 24º: Vocais.

Terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva así como as

que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta lles encomende.
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