
 

 

 

 

 

E S T A T U T O S DA FEDERACIÓN 

PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE 

VECIÑOS DE OURENSE “LIMIAR” 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DA FEDERACIÓN. DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

 

Artigo 1.- Ao amparo dos artigos 22 e 51 da Constitución Española de 1978 e conforme á Lei 1/2002 do 

22 de marzo e disposicións complementarias, constitúese sen ánimo de lucro, en calidade de entidade de 

interese xeral e participación cidadá, a FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE 

VECIÑOS DE OURENSE, que adopta como siglas a denominación LIMIAR. 

 

Artigo 2.- O ámbito territorial de actuación desta Federación abarca a provincia de Ourense e a súa 

duración será por tempo indefinido. 

 

Artigo 3.- O domicilio social da Federación fíxase no número 5 entrechán da rúa Concordia (32005 

Ourense), podendo ser variado por acordo dos órganos de goberno correspondentes. 

 

Artigo 4.- A Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Ourense atópase formada polas 

diferentes Asociacións de Veciños que, como entidades xurídicas independentes, intégrense nela. 

 Así mesmo, poderán formar parte desta aquelas entidades constituídas con estatuto xurídico 

propio (organizacións de mulleres, novas, etc.) ou entidades legalmente constituídas de carácter cidadán e 

obxectivos coincidentes cos da Federación que se organicen como Áreas Sectoriais da mesma. 

 

Artigo 5.- 1. A Federación ten personalidade xurídica propia e independente da de cada un dos seus 

membros. 

 

 2. A Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Ourense como entidade legal é 

independente de calquera grupo, asociación, partido político ou confesión relixiosa. 

 

Artigo 6.- Os fins da Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Ourense son: 

 

 a) Defender os intereses de veciños, consumidores e usuarios, utilizando para iso as canles 

establecidas na lexislación vixente. 

 

 b) Fomentar e promover a participación dos cidadáns na vida pública, en tanto que suxeitos de 

dereitos, co fin de potenciar o benestar social e a calidade de vida urbana, de preservar o medio ambiente 

urbano e natural. 

 

 c) Fomentar e promover o asociacionismo entre os cidadáns, consumidores e usuarios e a 

participación asociativa nos asuntos de interese xeral. 

 

 d) Fomentar e promover o exercicio da participación cidadá e da democracia participativa 

mediante a realización de diagnósticos, estudos e programas; o desenvolvemento de proxectos e 

actividades de interese xeral, sectorial e territorial; a participación en plans especiais territoriais de 

investimento e en programas de actuación preferente; a transmisión de información veraz e útil aos 

veciños e a implicación destes, en tanto que cidadáns, nos debates e na toma de decisións que lles afecten 

tanto a eles como á súa contorna; a reclamación e demanda ás Administracións de medidas políticas, 



sociais e económicas que favorezan o benestar social e a calidade de vida e do hábitat urbanos; a 

planificación estratéxica, a planificación sectorial e a planificación territorial; a promoción da economía 

social e a colaboración no desenvolvemento local e na xestión dos servizos públicos; a promoción de 

cuantos instrumentos favorezan a cooperación na vida pública da cidadanía. 

 

 e) Coordinar as actividades, servir de nexo de unión e colaborar coas entidades membros en orde 

a unha maior eficacia no cumprimento dos fins estatutarios dos seus asociados. 

 

 f) Canalizar e representar as inquietudes e asuntos de interese xeral, sectorial e territorial das 

entidades agrupadas nesta Federación e promover a participación activa do tecido social organizado. 

 

 g) Establecer, manter relacións e obter a adecuada representación nos organismos e instancias de 

carácter público e privado que incidan no campo de actuación desta Federación, colaborando con eles en 

canto sexa beneficioso para os intereses dos veciños, consumidores e usuarios e das súas asociacións de 

veciños. 

 

 h) Establecer e manter relacións coa Administración e obter representación nos seus organismos 

de participación, planificación e xestión aos efectos de cooperar na planificación democrática e expor e 

resolver as problemáticas e fins estatutarios propios e das asociacións membros, así como as demandas 

que interesan aos cidadáns e veciños, consumidores e usuarios. 

 

 i) Difundir e defender os valores de igualdade entre os cidadáns e cidadás, tanto nacionais como 

estranxeiros, defender aos sectores e capas sociais desfavorecidos e loitar contra a discriminación 

xenófoba, racista e sexista, contra a segregación, a polarización e exclusión sociais, favorecendo a 

cohesión social e a convivencia coas diferenzas e os novos veciños inmigrantes. 

 

 j) Promover a formación e impartir formación en todos os ámbitos, que redunde en beneficio dos 

cidadáns da provincia de Ourense. 

 

 k) Fomentar a educación ambiental e a preservación do hábitat, defender o medio ambiente 

urbano e o espazo natural en todos os seus aspectos, como ámbitos que inciden directamente na calidade 

de vida, o benestar social e o modelo de cidade sustentable. 

 

 l) Calquera outros fins tendentes á defensa e maior eficacia das entidades membros, en aras de 

ofrecer unha mellor prestación de servizos á cidadanía, de lograr unha máis alta representatividade dos 

cidadáns, consumidores e usuarios e de exercer unha máis eficaz interlocución social, utilizando para iso 

os medios que permita a legalidade vixente. 

 

Artigo 7.- Para a consecución dos seus fins sociais, a Federación desenvolverá todo tipo de actuacións 

nos ámbitos de: 

 

 a) o modelo de cidade: humana, accesible, solidaria, vertebrada, participativa, administrada 

cercanamente, segura, con calidade de vida e sustentable; 

 

 b) a planificación urbanística, a ordenación do territorio e o desenvolvemento urbano, a 

accesibilidade, a mobilidade urbana e a prevaleza do transporte público colectivo, a rexeneración dos 

barrios desfavorecidos, a mellora e rehabilitación urbanas, a preservación do patrimonio histórico; 

 

 c) a contorna ambiental urbano e natural, a rexeneración e desenvolvemento dos parques 

rexionais, a preservación dos espazos naturais e forestais especialmente protexidos, dos parques urbanos e 

metropolitanos e as zonas verdes, accións contra as polucións acústica, do aire, do chan e da auga, 

electromagnética, lumínica e calquera outra daniña para a saúde pública, en favor da utilización de 

enerxías renovables e non contaminantes e da redución, reutilización, reciclaxe, recuperación de materiais 

e recuperación enerxética de residuos urbanos; 

 

 d) o ámbito educativo, cultural e deportivo, accións en defensa do sistema educativo público e do 

seu carácter universal, igualitario e democrático, fomento de todo tipo de actividades educativas e de 

formación, de actos e certames culturais, de programas de extensión cultural, de programas de 

alfabetización de adultos e de ensino do idioma español a estranxeiros, de achegamento aos veciños e 

veciñas das novas tecnoloxías da información, actividades socio-culturais destinadas á infancia, a 



mocidade e os maiores, actividades festivas e recreativas, de lecer e tempo libre, fomento do deporte 

amateur e de base, xestión de equipamentos sociais e de instalacións deportivas; 

  

 e) nos ámbitos cívico e convivencial, prevención das causas que producen situacións de risco, 

vulnerabilidade social e marxinación, desenvolvemento comunitario, plans comunitarios e programas 

específicos de intervención, prevención dos conflitos convivenciales e mediación cando se producen, 

desenvolvemento de actuacións para paliar a exclusión e promover a cohesión social, conciliación do 

dereito ao descanso co lecer nocturno, alternativas á ocupación do espazo público por determinados 

colectivos; 

 

 f) o ámbito sanitario, defensa do sistema público de saúde e da rede sanitaria pública única na 

Comunidade de Galicia, promoción das escolas comunitarias de saúde e dos talleres de saúde e servizos 

sanitarios; impulso e defensa da participación cidadá como unha das bases de funcionamento do Sistema 

Rexional de Saúde; 

  

 g) o ámbito do desenvolvemento da acción social e das prestacións sociais, análises e avaliación 

de necesidades e demandas sociais da poboación tanto autóctona como foránea, planificación estratéxica 

e programación sectorial, campañas de sensibilización social e accións formativas en materia de servizos 

e prestacións sociais, accións de carácter preventivo e de atención, promoción e integración social, 

servizos de atención á infancia, a mocidade, a familia, as mulleres maltratadas, as persoas maiores, as 

persoas con discapacidade, os grupos en dificultade social, os novos veciños inmigrantes; promoción e 

extensión da mediación social e intercultural e en particular da mediación veciñal en relación cos novos 

veciños; información e asesoramentos sobre o acceso ás redes e recursos sociais, colaboración na xestión 

de servizos sociais; 

 

 h) a loita contra a discriminación en razón de sexo, idade, raza ou cultura, e especialmente no da 

promoción da igualdade da muller e no da loita contra a discriminación, a segregación e a exclusión 

sociais dos novos veciños e veciñas inmigrantes; 

 

 i ) a formación ocupacional, os servizos de información e orientación laboral, a mediación 

laboral, a inserción sociolaboral, as bolsas de demandantes e de oferta de emprego, as redes de emprego,  

s empresas de inserción, a procura de xacementos de emprego, a promoción do auto emprego, do 

cooperativismo e a economía social, a integración e inserción laboral dos novos veciños e veciñas 

inmigrantes, o desenvolvemento local e os axentes de desenvolvemento local; 

 

 j) a prestación de asistencias, servizos e asesoramento de distinto tipo ou propios das actividades 

que desenvolven as asociacións de veciños; 

 

 k) a promoción do voluntariado social e da cooperación ao desenvolvemento; 

 

 l) a prevención da delincuencia, a reinserción social e a atención e asistencia aos 

drogo dependentes. 

 

 Ademais, co fin de fomentar a educación, información, defensa, representación e promoción dos 

dereitos dos consumidores e usuarios en xeral e en particular dos seus asociados, desenvolverá as 

seguintes funcións: 

 

 a) Protección contra os riscos que poidan afectar á súa saúde e integridade. 

 

 b) Protección dos seus lexítimos intereses económicos e sociais. 

 

 c) Indemnización ou reparación dos danos e prexuízos sufridos. 

 

 d) Información correcta sobre os diferentes produtos ou servizos; formación e divulgación para 

facilitar o coñecemento sobre o seu adecuado uso, consumo ou goce. 

 

 e) Audiencia en consulta e participación no proceso de elaboración das disposicións xerais que 

lles afecten directamente; representación para unha eficaz defensa dos seus lexítimos intereses. 

 



 f) Protección xurídica, administrativa e técnica nas situacións de inferioridade, subordinación ou 

indefensión. 

 

 g) Protección prioritaria dos dereitos dos consumidores e usuarios cando garden relación directa 

con produtos ou servizos de uso ou consumo común, ordinario e xeneralizado. 

 

 h) Difusión do espírito do tratado da Unión Europea e promoción dos dereitos dos cidadáns, 

consumidores e usuarios da Unión Europea. 

 

 

Artigo 8.- Para o cumprimento dos fins e funcións sinalados, a Federación dotarase das Comisións ou 

Áreas de Traballo, seccións ou departamentos de asesoramento, información e servizos, tanto internos 

como externos, que sexan necesarios. 

 

Artigo 9.- A Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Ourense rexerase polos presentes 

Estatutos; polo Regulamento de Réxime Interno que, no seu caso, redactará a Xunta Directiva, previa 

aprobación pola Asemblea Xeral, sen que no contido dispóñase nada que se opoña aos presentes 

Estatutos; polos acordos validamente adoptados pola Asemblea Xeral e Órganos de Goberno, dentro da 

esfera da súa competencia e, na súa falta, polo indicado na lexislación correspondente. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ÓRGANOS DE GOBERNO E XESTIÓN 

 

 

Artigo 10.- Os órganos de goberno e xestión da Federación Provincial de Asociacións de Veciños de 

Ourense son: 

a) A Asemblea Xeral 

b) A Xunta Directiva 

 

 

Sección 1ª. Da Asemblea Xeral 

 

 

Artigo 11.- A Asemblea Xeral, legalmente constituída de conformidade á Lei á os presentes Estatutos, é o 

órgano soberano de goberno da Federación. No entanto, por mandato e delegación desta, a xestión, 

representación e administración da Federación delegase e transfire de modo permanente á Xunta 

Directiva, que rende detalle e conta á Asemblea Xeral. 

 

Artigo 12.- Son atribucións de la Asemblea Xeral: 

 

 a) Velar polo cumprimento dos fins da Federación. 

 b) Aprobar as liñas xerais de actuación da Federación. 

 c) Elixir os representantes das Asociacións de Veciños que formen a Xunta Directiva. 

 d) Aprobar os plans de traballo e a memoria de xestión anual presentados pola Xunta Directiva. 

 e) Aprobar o orzamento anual, revisar e aprobar a liquidación de contas do exercicio anterior e 

fixar a contía das cotas ordinarias ou extraordinarias. 

 f) Aprobar a solicitude de incorporación de novos socios e acordar a baixa ou separación 

definitiva dos asociados; así como coñecer as altas ou baixas por motivos distintos ao da separación 

definitiva. 

 g) Aprobar os Estatutos e, no seu caso, a modificación dos mesmos. 

 h) Aprobar, no seu caso, o Regulamento de Réxime Interno e demais normas de funcionamento 

da Federación, así como as modificacións aos mesmos. 

 i) Someter a debate e, no seu caso, aprobar os informes, documentos e resolucións que así o 

requiran presentados pola Xunta Directiva. 

 j) Ratificar os acordos de colaboración e/ou adhesión con outras entidades e a solicitude de 

declaración de utilidade pública. 

 k) Aprobar a disposición e alleamento de bens. 



 l) Acordar a disolución da Federación. 

 m) Calquera outros asuntos que se dispoñan nos presentes Estatutos, no Regulamento de Réxime 

Interno e, na súa falta, na lexislación correspondente. 

 

 

Artigo 13.- 1. A Asemblea Xeral poderá ter carácter ordinario ou extraordinario. Será presidida polo 

Presidente da Xunta Directiva ou quen lle substitúa, actuando de Secretario o titular do devandito cargo. 

 

 2. A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez ao ano. 

 

 Corresponde a  Asemblea Xeral Ordinaria: 

 

 a) Velar polo  cumprimento dos fins da Federación. 

 b) Aprobar as liñas xerais de actuación da Federación 

 c) Aprobar os plans de traballo e a memoria de xestión anual presentados pola Xunta Directiva. 

 d) Aprobar o orzamento anual, revisar e aprobar a liquidación de contas do exercicio anterior e 

fixar a contía das cotas ordinarias ou extraordinarias. 

 e) Acordar, a proposta da Xunta Directiva, a concesión tanto Individual, como Colectiva da 

Insignia de Ouro  da Federación, así como ás Placas ao Mérito. 

 f) Aprobar a admisión e exclusión de socios. 

 g) Someter a debate e, no seu caso, aprobar os informes, documentos e resolucións que así o 

requiran presentados pola Xunta Directiva. 

 

 3. A Asemblea Xeral Extraordinaria reunirase cando o considere preciso a Xunta Directiva ou o 

soliciten unha quinta parte dos socios, expresando o motivo ou motivos que o fundamenten; e en todos 

aqueles casos que o xustifique a Lei. 

 

Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria: 

 

 a) Elixir os representantes das Asociacións de Veciños que formen a Xunta Directiva. 

 b) Aprobar os Estatutos e, no seu caso, a modificación dos mesmos. 

 c) Aprobar, no seu caso, o Regulamento de Réxime Interno e demais normas de funcionamento 

da Federación, así como as modificacións aos mesmos. 

 d) Ratificar os acordos de colaboración e/ou adhesión con outras entidades e a solicitude de 

declaración de utilidade pública. 

 e) Aprobar a disposición e alleamento de bens. 

 f) Acordar a disolución da Federación. 

 

Artigo 14.- 1 As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente 

constituídas en primeira convocatoria cando concorran a elas a maioría dos socios; e, en segunda 

convocatoria, media hora máis tarde da sinalada para a primeira convocatoria, calquera sexa o número de 

asistentes. 

 2 Poderán asistir, con voz e voto, ás reunións da Asemblea Xeral, unha persoa por cada 

asociación, a cal, previamente e, no seu caso, con representación autorizada, haberá depositado na mesa 

presidencial a correspondente credencial.  

 

Artigo15.- As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas polo 

Presidente e subscritas polo Secretario con quince días de antelación, mediante convocatoria por escrito 

ou soporte equivalente dirixida a todos os socios, expresando a orde do día; lugar, data e hora de 

celebración. 

 

Artigo 16.- Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple dos socios presentes e para 

poder exercer o dereito de voto será preciso estar ao corrente de cotas. Os acordos adoptados pola 

Asemblea Xeral consignaranse nos libros de actas que leva a Federación, que deberán asinar o Presidente 

e o Secretario. 

 

Sección 2ª. Da Xunta Directiva 

 

Artigo 17.- 1. A Xunta Directiva é o órgano de carácter colexiado que goberna, xestiona, administra e 



representa á Federación ante os asociados e ante terceiros, de acordo cos criterios e directrices emanados 

da Asemblea Xeral. 

 

2. Os cargos da Xunta Directiva serán os seguintes: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesoureiro, e 

3 vogais e dous suplentes. Presentáranse listas pechadas compostas por sete compoñentes,  sendo a 

gañadora a máis votada. En caso de presentarse unha soa lista non se celebraran eleccións. 

 

3. Os cargos da Xunta Directiva serán exercidos por persoas físicas en calidade de representantes das 

Asociacións de Veciños federadas. 

 

4. Para optar a membro da Xunta Directiva será preceptivo, que a asociación que represente leve, como 

mínimo, un ano federada. 

 

Artigo 18.- 1. Os cargos da Xunta Directiva son voluntarios e exerceranse de forma gratuíta, aínda que 

poderán ser reembolsados os gastos e diminucións patrimoniais que, derivándose do exercicio dos seus 

cargos, sexan debidamente xustificados. 

 

 2. Os membros da Xunta Directiva poderán percibir remuneración cando realicen actividades de 

índole laboral que lles sexan solicitadas polo órgano ou órganos correspondentes, sempre que as mesmas 

non se correspondan co desempeño da súa función dentro da Xunta Directiva. 

 

Artigo 19.- 1. Os cargos da Xunta Directiva, terán unha duración de catro anos. 

 

 2. Todos os cargos son reelixibles. 

 3. Os cargos da Xunta Directiva son incompatibles coa detentación de calquera cargo público de 

elección ou designación, con excepción daqueles para os que poida designar a propia Federación 

 

Artigo 20.- 1. A Xunta Directiva reunirase, polo menos, unha vez ao mes e sempre que sexa convocada 

polo Presidente ou o soliciten, polo menos, catro dos seus membros.  

 

 2. Os acordos da Xunta Directiva tomaranse por maioría de votos, decidindo en caso de empate o 

voto do Presidente. 

 

 3. Os acordos adoptados pola Xunta Directiva consignaranse nos libros de actas que leva a 

Federación, que deberán asinar o Presidente e o Secretario. 

 

 

Artigo 21.- A falta de asistencia a tres sesións consecutivas da Xunta Directiva dun membro da 

mesma, sen xustificación, considerarase como renuncia ao cargo. 

 

Artigo 22.- 1. De producirse a renuncia do representante dunhas asociacións de veciños que resultase 

elixida, esta poderá substituílo por outro representante. 

 

2. No caso de producirse algunha vacante por falecemento, enfermidade ou dimisión, a Xunta Directiva 

queda facultada para prover interinamente o cargo ou cargos vacantes.. 

 

3. Tanto a elección como a revogación dos cargos electos corresponde á pertinente Asemblea Xeral da 

Federación. 

 

Artigo 23.- Serán funcións da Xunta Directiva: 

 

 a) A proposta de admisión ou exclusión de socios a ratificar pola Asemblea Xeral. 

 b) A administración dos fondos sociais. 

 c) Convocar e fixar as datas de celebración das Asembleas Xerais. 

 d) Organizar e desenvolver as actividades aprobadas polas Asembleas Xerais. 

 e) Designar, de entre os seus membros, a Comisión Permanente ou Comisión Executiva para o 

desenvolvemento das actividades da Federación. 

 f) Designar as Comisións ou Áreas de Traballo e coordinar os labores das mesmas. 

 g) Interpretar os Estatutos e, no seu caso, o Regulamento de Réxime Interno da Federación, 

velando polo seu cumprimento. 



 h) Formalizar o balance e estado de contas, así como a memoria anual das actividades realizadas. 

 i) Contratar o persoal que se considere conveniente con carácter retribuído, co fin de facilitar as 

tarefas da Federación. 

 j) Mediar nos conflitos que poidan producirse en ou entre as Asociacións membros. 

 k) Solicitar subvencións de organismos públicos e privados. 

 l) Decidir a aceptación de doazóns, herdanzas e legados, así como subscribir convenios e 

protocolos con terceiros. 

 m) A facultade de outorgar poderes e a de nomear avogados e Procuradores dos Tribunais que 

representen á Federación en xuízos ou ante as distintas Administracións públicas. 

 n) Elixir entre os membros da Federación os seus representantes ante a COGAVE, ou ante 

calquera organización da que forme parte. 

 o) Cantas funcións non estean asignadas á Asemblea Xeral e calquera outra establecida de 

acordo coa lexislación vixente, os presentes Estatutos e o Regulamento de Réxime Interno. 

 

 

Artigo 24.- A Presidencia ostentará a representación legal da Federación; actuará no seu nome e velará 

pola execución do conxunto de acordos tomados pola Asemblea Xeral e a Xunta Directiva. 

 

 Correspóndelle ademais: 

 a) Presidir as reunións das Asembleas Xerais e da Xunta Directiva. 

 b) Convocar a Xunta Directiva e as Asembleas Xerais. 

 c) Visar as actas das sesións e velar pola execución dos acordos adoptados. 

 d) Autorizar coa súa firma toda clase de documentos que emanen da Federación. 

 e) Autorizar os pagos por conta dos fondos sociais que previamente presente o Tesoureiro. 

 f) Adoptar cantas medidas considere urxentes para o mellor goberno, réxime e administración da 

Federación, rendendo contas das mesmas á Xunta Directiva. 

 g) Representar á Federación fronte a terceiros, exercitando, de conformidade coa lexislación 

vixente, as accións xudiciais e administrativas convenientes en nome da Federación ou dos seus asociados 

para a defensa dos seus lexítimos intereses. 

 h) Calquera outra función recoñecida na lexislación vixente, nos presentes Estatutos e 

Regulamento de Réxime Interno que non sexa de exclusiva competencia da Xunta Directiva ou da 

Asemblea Xeral. 

 

Artigo 25.- As funcións específicas de cada un dos compoñentes da Xunta Directiva, dereitos e 

obrigacións, son en xeral os do seu propio cargo, e calquera outras que a Xunta Directiva acorde conceder 

de común acordo e a tenor do cargo respectivo que cada un ostente. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS SOCIOS, INGRESO, DEREITOS E DEBERES 

 

Artigo 26.- Poderán ser membros da Federación as Asociacións de Veciños e entidades legalmente 

constituídas de carácter cidadán con obxectivos coincidentes cos da Federación que o soliciten. 

 

Artigo 27.- Quen desexen ingresar na Federación solicitarano por escrito á Xunta Directiva ou á 

Presidencia; debendo acompañar á solicitude a seguinte documentación: 

 

 a) Certificación da Xunta Directiva no que se acorde a integración na Federación. 

 b) Copia dos Estatutos da entidade. 

 c) Relación dos compoñentes da Xunta Directiva cos seus correspondentes cargos. 

 d) Relación do número de socios da entidade. 

 e) Domicilio social. 

 

Artigo 28.- 1. A Xunta Directiva será a responsable de determinar a incorporación, con carácter 

provisional, ou non de novos socios. 

 

 2. Se a Xunta Directiva rexeitase a solicitude de ingreso de novo socio, comunicarao por escrito 

ao interesado, quen no prazo dun mes poderá alegar ante a Xunta Directiva o que estimase conveniente ao 

seu dereito. No caso en que a Xunta Directiva mantivese o seu criterio incluirao na orde do día da 

seguinte Asemblea Xeral, que decidirá con carácter irrevogable. 



 

 3. A Xunta Directiva acorda a incorporación de forma provisional, debendo dar conta diso na 

seguinte Asemblea Xeral, que deberá ratificala. 

 

Artigo 29.- Son dereitos dos socios titulares: 

 

 a) Ser informados dá marcha dá Federación, dá identidade do resto de socios dá mesma, do 

estado de contas e, con carácter previo, dos asuntos que se tratarán nas Asembleas. 

 b) Elixir e ser elixibles, mediante a persoa designada, aos órganos de goberno da Federación de 

acordo cos Estatutos. 

 c) Asistir, con voz e voto, ás Asembleas Xerais Ordinarias e Extraordinarias e a cantas 

reunións e sesións de traballo e deliberación convóquense. 

 d) Participar nas actividades e actos sociais desenvolvidos pola Federación. 

 e) Solicitar e recibir a información da que dispoña a Federación. 

 f) Elevar á Federación cantas informacións ou propostas estimen convenientes en relación cos 

seus propios fins. 

 g) Formar parte das diferentes comisións de traballo ou seccións que se constitúan. 

 h) Ser escoitados previamente á adopción de medidas disciplinarias, tras ser informados as 

causas que os motivan e que só poderán fundarse no incumprimento dos seus deberes como asociados. A 

imposición de sancións será sempre motivada. 

 i) Outros regulados nos presentes Estatutos e no Regulamento de Réxime Interno. 

 

Artigo 30.- Son deberes dos socios titulares: 

 

 a) Comprometerse e prestar o seu concurso activo na consecución dos fins da Federación. 

 b) Contribuír ao sostemento da Federación mediante o pago das cotas e outras achegas e 

contribucións económicas previstas nos Estatutos. A falta de pagamento das cotas producirá a suspensión 

de dereitos do asociado, previa aprobación pola Xunta Directiva. 

 c) Acatar e cumprir os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno da Federación. 

 d) Acatar e cumprir o establecido nos seus propios Estatutos. 

 

Artigo 31.- A condición de socio perderase: 

 

 a) Por renuncia ou baixa voluntaria. 

 b) Por falta de pagamento das cotas unha vez transcorrido o período de graza que se lle conceda 

pola Asemblea Xeral. 

 c) Por incumprimento dos Estatutos da Federación. 

 d) Por incumprimento dos acordos validamente adoptados polos órganos de goberno da 

Federación. 

 

CAPÍTULO IV 

 

RÉXIME ECONÓMICO E ADMINISTRACIÓN 

 

Artigo 32.- Esta Federación carece de patrimonio fundacional. 

 

Artigo 33.- 1 Os fondos da entidade constituiranse por: 

 

 a) As cotizacións dos socios. 

 b) As subvencións de organismos oficiais, entidades ou particulares, as axudas económicas 

derivadas dos convenios de colaboración e/ou de fomento do asociacionismo, así como dos contratos ou 

convenios de xestión de servizos públicos. 

 c) As doazóns, legados ou herdanzas dos socios ou de terceiros. 

 e) As rendas do patrimonio da Federación e outros recursos económicos lícitos. 

 f) A venda das publicacións, os ingresos derivados do exercicio de actividades económicas ou da 

prestación de servizos acordes cos fins que lle son propios. 

 g) Outros que eventualmente se produzan. 

 

 2. As cotas anuais serán aprobadas pola Asemblea Xeral, que determinará a súa contía en 

función do número de socios e de votos que correspondan a cada asociado 



 

Artigo 34.- 1. A Federación levará unha contabilidade que reflicta a imaxe fiel do seu patrimonio, os 

resultados, a situación financeira da entidade e as actividades realizadas; efectuando, así mesmo, o 

inventario dos seus bens. A contabilidade da Federación aterase á normativa contable vixente e será 

conforme ás normas específicas que lle resulten de aplicación. 

 

 2. O límite do orzamento anual para cada exercicio virá fixado polos recursos dos que 

legalmente dispoña a Federación. 

 3. O exercicio contable pecharase a 31 de decembro de cada ano e as contas da Federación 

aprobaranse anualmente pola Asemblea Xeral. 

 

Artigo 35.- A Federación disporá dunha relación actualizada dos seus asociados e levará preceptivamente 

os libros, ou soporte informático equivalente, de actas, contabilidade, rexistro de socios e demais 

documentos dispostos pola lexislación vixente. 

 

CAPÍTULO V 

 

DISOLUCIÓN E APLICACIÓN DO PATRIMONIO 

 

Artigo 36.- Serán causa de disolución desta Federación as referidas no artigo 39 de Código Civil, a 

establecida por sentenza xudicial ou por acordo das dúas terceiras partes dos socios, en Asemblea Xeral 

Extraordinaria a esa fin convocada. 

 

Artigo 37.- Na Asemblea Xeral Extraordinaria en que se acorde a disolución da Federación nomearase a 

Comisión Liquidadora. De tal Comisión formarán parte aquelas persoas designadas pola Asemblea, que 

facultará ao representante legal, outorgándolle os poderes necesarios. 

 

Artigo 38.- A Comisión Liquidadora, que adoptará todas as decisións por maioría simple, terá os 

seguintes labores: 

 

 a) Velar pola integridade do patrimonio da Federación. 

 b) Cobrar aos debedores da Federación se os houbese. 

 c) Concluír as operacións pendentes e realizar as operacións necesarias para a liquidación. 

 d) Liquidar o patrimonio e pagar aos acredores, se os houbese. 

 e) Determinar o destino do patrimonio sobrante, que se destinará a unha entidade sen ánimo de 

lucro, de iguais ou similares características e fins ao da Federación en liquidación. 

 f) Solicitar a anulación das anotacións no Rexistro de Asociacións. 

 

 

Artigo 39.- En todo caso, o patrimonio resultante da liquidación destinarase a entidades non lucrativas 

que persigan iguais ou equivalentes fins aos da Federación. 

 

 

“Dona Mercedes Rodríguez Alcalá, maior de idade, veciña de Ourense, con DNI 34.581.740-Q, na 

súa calidade de Secretaria da Federación de AA.VV de Ourense Limiar, con domicilio social no 

número 5 da rúa Concordia, código postal 32003 de Ourense, e inscrita no rexistro de Asociacións 

de Veciños da comunidade de Galicia con nº 1997-22-2, 

CERTIFICA: Que os presentes estatutos recollen as modificacións aprobadas pola Asemblea Xeral 

Extraordinaria celebrada o 21 de Decembro do 2012. O que fago constar, os oportunos efectos, en 

Ourense a 18 de Xaneiro do 2013.  

Asinado: 

Mercedes Rodríguez Alcalá 

Secretaría da Federación de AA.VV de Ourense Limiar 

 

V. E Pr.  

Manuel Carnero Gómez 

Presidente da Federación de AA.VV de Ourense Limiar 


