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ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS E ALUMNAS  

DO CPI CAMIÑO DE SANTIAGO DE O PINO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Artigo 1º.-  

A Asociación de Nais e Pais de Alumnas/os do “CPI Camiño de Santiago” de O Pino e, ó abeiro do 

disposto na Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, a Lei Orgánica 

1/2002 do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e ó abeiro do disposto no artigo 22 da 

Constitución, sen ánimo de lucro e con capacidade para realizar actos e contratos de calquera clase 

relacionados cos seus fins, sen outras limitacións que as que se establezan nas leis e nestes 

Estatutos.  

 

Artigo 2º.- 

O ámbito da Asociación abranguerá o Concello de O Pino, e o seu domicilio social fíxase no CPI 

Camiño de Santiago (Rúa do Concello, nº 16, Pedrouzo, 15821 O Pino, A Coruña).  

Para realizar as actividades propias, a Asociación utilizará os locais do Centro e do Concello, 

debendo facilitar tanto a dirección do centro coma o concello a integración das ditas actividades na 

vida escolar e municipal, respectando o normal desenvolvemento da mesma.  

Para a utilización dos locais do centro e do concello, a que se refire o parágrafo anterior, será 

necesaria a previa comunicación da Xunta Directiva da Asociación á Dirección do Centro ou á 

Concellaría de Educación e Cultura, segundo corresponda. 

 

 

CAPITULO II 

FINS E ACTIVIDADES 

 

Artigo 3º.-  

Son fins da asociación os seguintes: 

• Asistir ás nais, pais e titores legais en todo aquelo que atinxe á educación das súas crianzas.  

• Colaborar nas actividades educativas do Centro.  

• Promover a participación das nais e dos pais do alumnado na xestión educativa do Centro.  

• Asistir ás nais e aos pais do alumnado no exercicio do seu dereito a intervir no control e 

xestión do Centro.  

• Facilitar a representación e participación das nais e dos pais do alumnado no Consello 

Escolar.  

• Participar na elección dos representantes de nais, pais e/ou titores legais nos órganos 

colexiados do Centro, promovendo candidaturas, velando pola pureza do proceso electoral e 

colaborando na correcta realización das eleccións.  
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• Estimular a participación das familias do alumnado na programación xeral do ensino a 

través do órgano colexiado que corresponda.  

• Colaborar na elaboración, desenvolvemento ou modificación do documento “Normas de 

organización e funcionamento do centro” e/ou  Estatuto do Centro.  

• Fomentar as relacións de cooperación do Centro con outros Centros Educativos e sectores 

sociais e culturais da bisbarra.  

• Orientar e estimular ás nais, pais e/ou titores legais en relación coas obrigas das súas 

crianzas.  

• Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro e a efectiva 

igualdade de dereitos de todos os alumnos e as alumnas sen discriminación por razóns 

socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, de raza ou de sexo.  

• Requirir dos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de actuación 

relativos á educación, tendo en conta a atención e axudas que esta merece.  

• Promover actividades formativas, culturais e de estudo.  

• Promover reunións de colaboración das familias co profesorado, fomentando as boas 

relacións entre ámbolos dous sectores da comunidade educativa.  

• Desenvolver programas de educación familiar para proporcionar a nais, pais e titores legais 

coñecementos e orientacións relacionadas coa súa función educadora.  

• Contribuír ao funcionamento dos diversos servicios do Centro. 

• Programar e desenvolver actividades de interese educativo, socioculturais, de convivencia, 

de ocio e tempo libre, deportivas, socio-laborais coa finalidade de fomentar a solidariedade e 

a participación da cidadanía nos diferentes ámbitos da vida da comunidade. 

• Sensibilizar e mellorar a situación cultural, educativa, social e asistencial dos sectores máis 

desfavorecidos da sociedade defendendo desde un punto de vista moral e material os 

intereses da familia rural.  

• Contribuír á mellora dos equipamentos e infraestruturas do alumnado.  

• Ser entidade prestadora de servizos á  xuventude. 

• Desenvolver programas sociais que favorezan a participación e o benestar social das persoas 

que requiran de apoio dentro do contorno comunitario da asociación. 

• Existencia dunha sección xuvenil dedicada a promover as actividades para a mocidade coa 

finalidade de acadar unha maior consecución dos seus fins. 

• Realización de actividades de voluntariado dirixidas ao desenvolvemento comunitario. 

• Promoción e desenvolvemento do voluntariado no territorio, colaborando coas entidades 

públicas e privadas en todas aquelas iniciativas de promoción social, educativa e cultural.  

• Elaboración de publicacións de calquera acción relacionada ou relativa a persoas que residan 

no medio rural galego.  

• Realización de programas sociais (relación interpersoais, participación, charlas e 

conferencias…).  

• E todas aquelas actividades, non recolleitas nestes Estatutos e que sexan conformes a Lei.  
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Artigo 4º.-  

Para o mellor cumprimento dos seus fins, a Asociación podería integrarse en Federacións ou 

Confederacións de ANPAs ou noutras que se consideren oportunas para os intereses da asociación. 

 

 

 

CAPITULO III 

AS PERSOAS ASOCIADAS: DEREITOS E DEBERES 

 

Artigo 5º.-  

1. Poderán pertencer á Asociación as nais, pais e/ou os titores do alumnado matriculado no Centro, 

sempre que o soliciten voluntariamente, acepten os Estatutos da Asociación e paguen as cotas 

establecidas. Así mesmo, poderán pertencer á Asociación, os menores de idade, maiores de 14 

anos, con permiso materno, paterno ou do titor legal, os cales poderán asistir ás reunións, con 

voz pero sen voto, ata alcanzar a maioría de idade. 

2.  Ámbolos dous proxenitores terán voz nas reunións da Asociación pero tan só un deles poderá 

exercer o voto 

 

Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de persoas asociadas: 

a) Socias/os de número, que serán os que ingresen despois da constitución da Asociación.   

b) Socias/os xuvenís, aquelas persoas, menores de 18 anos que participen na Asociación, que 

estarán integradas/os na sección xuvenil, no seu caso.  

 

Artigo 6º.- 

1.- Serán dereitos das persoas asociadas:  

a) Elixir e ser elixidas/os para tódalas funcións representativas da Asociación.  

b) Ter voz e voto na forma que se indica no artigo anterior e expresar libremente as súas 

ideas nas Asembleas Xerais, Comisións e en calquera outro órgano da Asociación do que 

forme parte.  

c) Recorrer diante da Asemblea Xeral cando a Xunta Directiva adopte a decisión de retirarlle 

a súa condición de socio.  

d) Participar nas actividades organizadas pola Asociación.  

e) Dirixir peticións e propoñer iniciativas aos órganos de goberno da Asociación.  

f) Recibir información periodicamente sobre a marcha e xestión da Asociación.  

g) Utilizar os locais e dependencias da Asociación, conforme a normativa que se estableza.  

h) Asistir a tódalas reunión e actos convocados pola Xunta Directiva.  

i) Elevar propostas á Xunta Directiva.  

j) Solicitar por escrito a inclusión na orde do día da Asemblea Xeral de asuntos, cumprindo 

os prazos e condicións que máis adiante se establezan.  

k) Coñecer a marcha económica, examinar a contabilidade e revisar os libros da Asociación, 

dereito que deberá exercerse mediante escrito dirixido ao Presidente.  

l) Impugnar os acordos contrarios á Lei e aos Estatutos.  
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m) Colaborar activamente no cumprimento dos fins da Asociación e na eficacia na 

execución dos mesmos.  

 

2.- Serán deberes das persoas asociadas:  

a) Contribuír ao sostemento da Asociación co pagamento das cotas que correspondan, dentro 

do prazo establecido pola Xunta Directiva e costear as actividades e servizos non gratuítos 

acordados pola Asemblea Xeral.  

b) Cumprir os presentes Estatutos e os acordos adoptados polos órganos directivos da 

Asociación.  

c) Absterse de calquera actuación, práctica ou conducta que impida o normal funcionamento 

da Asociación. 

  

As persoas asociadas  xuvenís terán as mesmas obrigacións que as de número a excepción 

da prevista no apartado a), do punto dous.  

Así mesmo, terán os mesmos dereitos a excepción dos que figuran nos apartados a) e b) do 

punto un, podendo asistir ás asembleas sen dereito de voto.  

 

Artigo 7º.-  

Perderase a condición de socia/o: 

a) Por petición da/o interesada/o. 

b) Pola baixa das súas crianzas no Centro.  

c) Por impago de cotas, previo aviso da Xunta Directiva.  

d) Por exclusión, baseada no incumprimento grave dos Estatutos e acordo dos órganos 

directivos da Asociación.  

e) Por utilización da Asociación con fins alleos ós da mesma.  

f) A perda da condición de socia/o será automática nos apartados a), b) e c) e requirirá 

acordo da Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva que dará audiencia á/ó 

interesada/o, cando se produzan as circunstancias que se indican nos apartados d) e e) 

anteriores.  

 

 

CAPITULO IV 

ÓRGANOS DE GOBERNO 

 

Artigo 8º.- Son órganos da Asociación:  

A) A Asemblea Xeral.  

B) A Xunta Directiva.  

C) As Comisións Delegadas.  

 

Artigo 9º.- A Asemblea Xeral.  

1. A Asemblea Xeral de persoas asociadas  é o órgano soberano da Asociación. Reunirase con 

carácter ordinario dúas veces ao ano: unha na segunda quincena de setembro ou na primeira de 

outubro, para levar a cabo a aprobación do Programa de actividades e do Orzamento Xeral da 
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Asociación, e outra, durante o mes xuño,  para dar conta ás persoas asociadas  das actividades 

realizadas durante o exercicio e do balance de ingresos e gastos producidos no período.  

2. Con carácter extraordinario celebraranse tantas reunións da Asemblea Xeral como sexan 

necesarias. As reunións extraordinarias convocaranse pola Xunta Directiva, a petición da mesma, 

ou cando o solicite por escrito a terceira parte das persoas asociadas. O prazo da convocatoria 

non poderá ser superior a sete días a partir da adopción do acordo pola Xunta Directiva, ou do 

recibo da solicitude de convocatoria polas persoas asociadas  convocantes.  

3. Con carácter urxente poderán celebrarse reunións da Asemblea Xeral cando os asuntos así o 

requiran. Neste suposto, e antes de entrar ao debate dos asuntos incluídos no orde do día, deberá 

aprobarse pola Asemblea a declaración do carácter urxente da convocatoria.  

4. Todas as sesións serán convocadas pola Presidencia, con indicación expresa da orde do día 

establecido pola Xunta Directiva. As convocatorias efectuaranse cun mínimo de 72 horas de 

anticipación á celebración das reunión ordinarias e extraordinarias, e de 24 horas, cando se trate 

de reunións urxentes.  

5. A Asemblea Xeral estará constituída por todas as persoas asociadas.  

6. A Asemblea quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando asistan a maioría 

das persoas asociadas  e en segunda calquera que sexa o número de persoas asociadas  presentes. 

Na citación farase constar que entre a primeira e a segunda convocatoria haberá unha marxe de 

media hora.   

7. Será competencia da Asemblea Xeral Ordinaria: 

a) Examinar e aprobar a Memoria de Actividades, as Contas de ingresos e gastos e o Balance 

económico do derradeiro exercicio.  

b) Examinar, discutir e aprobar o Orzamento de ingresos e gastos do ano.  

c) Fixar as cotas estatutarias ordinarias e extraordinarias.  

8. Para adopción dos acordos, incluídas convocatorias ordinarias, extraordinarias e urxentes, coas 

limitacións que se establecen no artigo seguinte, será necesario os votos favorables da maioría 

simple das persoas asociadas  presentes.  

9. En todo caso, precisarase o voto favorable dos dous terzos das persoas asociadas  presentes en 

Asemblea Extraordinaria para adoptar as seguintes decisións: 

a) Disposición, venda e gravame de bens.  

b) Solicitude de declaración de utilidade pública da Asociación.  

c) Censura e destitución da Xunta Directiva.  

d) Integración en outras Federacións de Asociacións.  

e) Modificación de estatutos.  

f) Disolución da asociación.  

10. DELEGACIÓN DE VOTO 

Cando unha persoa asociada con dereito a voto non poida asistir a unha asemblea pero desexe 

emitir o seu voto en relación a todos ou algún dos puntos da orde do día, poderá delegar o seu 

voto noutra persoa asociada que vaia asistir á asemblea. Para tal fin, a/o socia/o delegante deberá 

asinar unha autorización á/ao socia/o representante, segundo o modelo que se recolle como 

Anexo I a eses estatutos.  

No caso de que varias persoas asociadas  queiran delegar o seu voto na mesma persoa, cada 

socia/o deberá cubrir a súa delegación de voto. 
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Cando existan delegacións de voto, estas deberán ser entregadas ao inicio da asemblea para ser 

comprobadas. 

 
Artigo 10º.- A Xunta Directiva.  

1. A Xunta Directiva é o órgano executivo da Asociación. Estará composta por unha Presidencia, 

unha Vicepresidencia, unha Secretaría, unha Tesoureiría e un número de vocais comprendido 

entre dous e sete, dispoñendo todos de voz e voto.  

2. A Xunta Directiva terá un mandato de catro anos de duración, salvo revogación expresa da 

Asemblea Xeral Extraordinaria.  

3. A Xunta Directiva reunirase obrigatoriamente, unha vez cada dous meses. Ademais reunirase 

sempre que o determine a Presidencia, ou cando o soliciten tres dos seus membros e quedara 

validamente constituída cando asistan as súas reunións a metade máis un dos seus membros. Os 

acordos adoptaranse por maioría simple das persoas asistentes.  

4. As función da Xunta Directiva serán as seguintes: 

a) Velar polo cumprimento dos fins estatutarios.  

b) Organizar os distintos servizos da Asociación.  

c) Programar as súas actividades.  

d) Administrar os fondos sociais.  

e) Executar os acordos tomados en Asemblea Xeral.  

f) Presentar á Asemblea os Orzamentos, Contas e Programas Anuais de Actividades.  

g) E todos aqueles asuntos que non sendo encomendados expresamente pola Asemblea sexan 

conforme a Lei.  

 

Artigo 11º.- As Comisións Delegadas 

1. As Comisións Delegadas son órganos potestativos e non obrigatorios que executarán aqueles 

acordos que lle encomende a Xunta Directiva. Constituiranse como grupos de traballo 

encargados da coordinación e seguimento das actividades de formación escolar e outras de 

carácter extraescolar, para informar da xestión educativa do Centro, participar en reunións co 

profesorado e os representantes do alumnado e recoller as propostas e peticións das familias.  

2. Estarán formadas por un número mínimo de tres membros que serán nomeados e destituídos por 

acordo da Xunta Directiva, sen ningunha limitación temporal.  

3. A Xunta Directiva establecerá o número de Comisións Delegadas necesarias, así como as 

funcións e tarefas que lle correspondan.  

4. Calquera persoa asociada, poderá ser membro dunha Comisión Delegada, debendo estar 

integrada, obrigatoriamente e como mínimo, por un membro da Xunta Directiva.  

5. As Comisións Delegadas quedarán disoltas cando se produza a renovación da Xunta Directiva 

por expiración do seu mandato ou a revogación expresa da mesma pola Asemblea Xeral.  

 

Artigo 12º.- Funcións dos cargos e réxime de sesión da Xunta Directiva: 

1. A presidencia ostenta a representación legal e pública da Asociación, convoca e preside as 

reunións sociais, coordina o funcionamento das Comisións Delegadas, cumpre e fai cumprir os 

acordos adoptados pola Asemblea Xeral e a Xunta Directiva e responde diante da Asemblea 

Xeral da xestión realizada pola Xunta Directiva.  
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2. A vicepresidencia substitúe ao Presidente en caso de ausencia, enfermidade ou incompatibilidade 

deste, e asume as súas funcións, con carácter provisional, cando o titular cese no seu cargo.  

3. A secretaría levanta acta das sesións da Xunta Directiva e da Asemblea Xeral, recibe e tramita as 

solicitudes de ingreso, leva a garda dos libros oficiais e os rexistros e ficheiros da Asociación, 

cita a directivos e socios ás reunións, expide certificacións e atende as comunicación e 

correspondencia da Asociación.  

4. A tesoureiría efectúa a recadación de cotas, elabora os orzamentos e balances da Asociación para 

a súa aprobación pola Xunta directiva, verifica as anotacións e rexistros contables, realiza os 

pagos ordenados pola Presidencia e garda os fondos e bens da Asociación, así como os 

documentos e xustificantes dos ingresos e gastos efectuados.  

5. As/Os vogais integran, presiden e dirixen as Comisións Delegadas, substitúen en caso necesario 

aos cargos da Xunta Directiva, agás á Presidencia e deliberan e emiten os seus votos para a 

adopción de acordos.  

6. As reunión da Xunta Directiva serán convocadas con tres días de antelación, agás no caso 

urxente en que se poderá reunir inmediatamente coa metade máis un dos seus membros.  

 

 

CAPITULO V 

PROCEDEMENTO ELECTORAL 

 

Artigo 13º.- Convocatoria de eleccións 

As eleccións para a renovación da Xunta Directiva convocaranse pola Presidencia da Asociación 

cun mes de antelación á data de celebración.  

 

Artigo 14º.- Candidaturas 

1. Cada candidatura, baixo unha única denominación ou nome dunha das persoas asociadas  

representante, estará integrada por un número de socias/os que poderá variar entre seis e once.  

2. O prazo de presentación de candidaturas será de quince días, contados dende o seguinte á data de 

convocatoria de eleccións.  

 

Artigo 15º.- Requisitos para ser elixible: 

a) Ser socia/o.  

b) Estar ao día no pagamento de cotas ordinarias e non ter débedas por ningún concepto coa 

Asociación.  

c) Non estar inhabilitada/o por acordo, resolución ou sentenza de órgano competente, dos que 

derive a suspensión e inhabilitación para o exercicio de cargo representativo.  

d) Estar incluído no censo electoral actualizado.  

e) Ser proclamada/o candidata/o.  

 

Artigo 16º.- Requisitos para ser elector/a: 

a) Ser socia/o.  

b) Estar ao día no pagamento de cotas ordinarias.  
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c) Non estar inhabilitada/o para o exercicio deste dereito por norma legal, estatutaria ou 

resolución firme de órgano competente.  

d) Estar incluída/o na lista electoral actualizada.  

 

Artigo 17º.- Comisión Electoral  

1. En cada período electoral a Xunta Directiva constituirá unha Comisión electoral que terá como 

fins: 

a) Velar polo cumprimento da normativa electoral.  

b) Resolver nun prazo máximo de tres días hábiles os recursos que se deriven en relación  co 

proceso electoral.  

c) Aprobar o Censo de electores.  

d) Proclamar as candidaturas.  

e) Realizar as actuacións precisas para o axeitado desenvolvemento do proceso electoral.  

2. Poderá formar parte da Comisión Electoral calquera persoa asociada con dereito a voto que non 

forme parte dunha candidatura.  

3. A comisión electoral será seleccionada por sorteo público entre as persoas asociadas con dereito 

a voto que non formen parte de ningunha candidatura. 

 

Artigo 18º.- Censo de electores, exposición pública e proclamación de candidaturas.  

1. O censo de persoas asociadas con dereito a voto permanecerá exposto ao público no Taboleiro de 

anuncios do Colexio ou no portal de acceso ao Centro, ( para o caso de que este permanecera 

pechado por coincidir en períodos non lectivos) durante os vinte un días naturais seguintes ó da 

convocatoria de eleccións.  

2. Durante este prazo as persoas asociadas  poderán presentar reclamacións á lista do Censo, sendo 

a Comisión Electoral a encargada de decidir sobre as alegacións presentadas e elaborar a lista 

definitiva que será exposta novamente nos lugares indicados tres días antes da celebración das 

votacións.  

3. Transcorrido o prazo de presentación de candidaturas a Comisión Electoral reunirase para 

determinar se as persoas candidatas que integran as listas contan cos requisitos establecidos no 

artigo 15º anterior e disporá un prazo de tres días hábiles para os membros das listas que non 

acaden o cumprimento dos ditos requisitos, publicándose posteriormente no Taboleiro de 

anuncios do Centro e na entrada do Colexio a proclamación das listas que integran cada 

candidatura.  

 

 

Artigo 19º.- Proclamación definitiva de candidaturas, votación e escrutinio 

1. Media hora antes do comezo das votacións presentaranse no lugar establecido os membros da 

Comisión Electoral que proclamarán definitivamente as listas que integran as diferentes 

candidaturas e establecerán o réxime das papeletas que se utilizarán para a votación posterior.  

2. Se non se presentara ningunha lista de persoas candidatas, ou as que se presentaran non 

cumpriran cos requisitos establecidos ao longo do proceso electoral, proporase á Asemblea 

Xeral, constituída para levar a cabo a votación, a elección dos membros da Xunta Directiva polo 

procedemento de listas abertas.  
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3. Aos efectos do previsto no punto anterior, logo do acordo que adopte a Asemblea Xeral para o 

establecemento das votacións por listas abertas, abondará con que as persoas asociadas 

candidatas presentes na Asemblea manifesten a súa vontade de participar nas eleccións a título 

individual e o conxunto das candidaturas integrará unha lista única. Desta lista, cada elector/a 

poderá votar a un máximo de seis candidatas/os, resultando elixidas/os aquelas/es que obteñan 

un maior número de votos integrándose nunha lista de suplentes aquelas/es que, téndose 

presentado non acadaron os votos suficientes para formar parte da Xunta Directiva.  

4. As eleccións realizaranse sempre mediante votación secreta utilizando papeletas nas que se 

identificará a denominación da lista ou dunha representación da mesma.  

5. As persoas asociadas que conten con votos delegados de persoas non presentes deberán 

facilitalas ao comezo da asemblea e deberán cumprimentar a súa papeleta propia e unha papeleta  

por cada voto delegado. 

6. No suposto en que houbera que acudir o sistema de listas abertas, cada socia/o marcaría na 

papeleta ou anotaría os nomes de seis das/os socias/os que se presenten para formar parte da 

Xunta Directiva.  

7. Rematada a votación, procederase á realización do escrutinio, tendo en conta os votos nulos e en 

branco, levantarase acta dos resultados que deberán asinar os membros da Comisión Electoral e 

proclamarase o resultado das votacións ante a Asemblea.  

8. A secretaría saínte levantará Acta da Asemblea Xeral extraordinaria que asinará xunto á 

Presidencia saínte que dará o seu visto e prace.  

 

Artigo 20º.- Elección de cargos da Xunta Directiva  

1. Dentro dos sete días posteriores á celebración de Eleccións os membros da candidatura elixida, 

reuniranse para elixir o cargo de Presidenta/e.  

2. No suposto en que se rexistrara un empate, e se presentaran máis de dúas persoas para o cargo, 

levarase a cabo unha segunda rolda de votación na que tan só poderán participar as/os 

candidatas/os con maior número de votos.  

3. Se realizada esta segunda rolda persistira o empate, o membro de maior idade da candidatura 

elixida convocará, no termo dos quince días posteriores, e presidirá a Asemblea  Xeral para que 

decida sobre a elección da Presidencia da Xunta Directiva. Nesta Asemblea, o membro de menor 

idade da candidatura elixida actuará como Secretaria/o.  

4. Unha vez elixido a Presidencia, esta disporá de sete días para nomear os restantes cargos e 

constituír formalmente a Xunta Directiva.  

5. A Asemblea Xeral será informada da composición dos cargos na primeira sesión que realice con 

posterioridade á constitución da Xunta Directiva. 

 

 

CAPITULO VI 

RÉXIME ECONÓMICO DA ASOCIACIÓN 

 

Artigo 21º.- A Asociación disporá dos seguintes recursos económicos para realizar as súas 

actividades: 

a) As cotas de persoas asociadas que se acorden pola Asemblea Xeral.  
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b) Os ingresos derivados das actividades que realice a Asociación dentro dos seus fins.  

c) As subvencións, legados e doazóns que reciba.  

d) O rendemento dos seus recursos.  

 

Artigo 22º.- O exercicio económico coincidirá co do ano natural e quedará pechado o 31 de 

decembro de cada anualidade, dándose conta da súa xustificación pola Xunta Directiva á Asemblea 

Xeral.  

 

Artigo 23º.- A Administración do patrimonio correspóndelle á Xunta Directiva.  

 

 

CAPITULO VII 

DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 

 

Artigo 24º.- A Asociación terá un prazo de duración indefinido. A Asemblea Xeral, reunida en 

sesión extraordinaria para este fin, poderá acordar a disolución da Asociación.  

 

Artigo 25º.- En caso de disolución, nomearase unha Comisión Liquidadora, integrada por tres 

socios, que se encargará da liquidación do patrimonio social, destinando o importe a aquela 

entidade sen fin de lucro, adicada a realización de fins educativos cun espírito semellante ao que 

anima á Asociación.  

 

Artigo 26º.- A Asemblea Xeral acordará a entidade a cal irán destinados os fondos procedentes de 

liquidación do patrimonio social.  

 

Disposición adicional.- En todo aquelo non previsto nos presentes estatutos aplicarase a vixente 

Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións 

complementarias.  
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ANEXO I 

 

DELEGACIÓN DE VOTO PARA A ASEMBLEA XERAL OU EXTRAORDINARIA 

(Especificar se é Ordinaria ou Extraordinaria) 

 

Ante a imposibilidade de asistir persoalmente á asemblea do día _______ de 

________________________ de ____________, da Asociación de Nais e Pais de Alumnas/os do 

“CPI Camiño de Santiago” de O Pino 

 

D./Dª.     _________________________________________    (persoa asociada delegante)  con 

DNI/ NIE/nº pasaporte ________________ pola presente delego o meu voto a favor de  D./Dª. 

______________________________________     (persoa asociada Delegada) con DNI / NIE/nº 

pasaporte __________________   para que me represente e vote no meu nome no punto 

_________________ (indicar punto da orde do día). 

 

E para que conste aos efectos oportunos asino a presente en ___________,  a  ___  de ____  de  ___ 

 

 

Asinado (persoa asociadas delegante)           Asinado (persoa asociada delegada) 

 

 

En delegación de representación e voto.            En aceptación da delegación de representación e voto. 

 

 

Á presente delegación é IMPRESCINDIBLE ADXUNTAR FOTOCOPIA DO DNI/NIE da persoa 

asociada delegante.  
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Dona Susana Rial Santos, secretaria da asociación á que se refiren estes estatutos 

 

CERTIFICA que os presentes estatutos foron modificados por acordo da Asemblea Xeral do día 

21 de outubro de 2022. 

 

 

A secretaria         Visto e prace: O presidente 

 

 

 

 

 

Asdo: Susana Rial Santos      Asdo: Miguel Ángel Gómez Bascoy  
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