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Artiso 1".- o Chb W Ct-t
é unha Asociación privada con personalidade nrídicct e capacidade de obrar. integrada por

persoas -fisicas ou ntrídicas. con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar. con

domicilio na C.omunidade Aufónoma de Galicia, que fen conto obxecto primordial o -fomento e o

impulso da pructica continuada úmha ou varias modalidades deporlivas, así como a parlicipación

en actividades e competicións deportivas calquera que sexa o seu nivel e destinatario.

-ocl,rá b&?o f¿.1!¡ Cuuu practicará como

dedeportiva

ryth_ e solicitará a ratificación dos

Estatutos e a inscrición no Rexistro de Entidades Deportiras de Galicia, de conformidade coa Lei do

Deporte de Galicia.

Club

así AS modalidades deportivas de

e para tal fin.fimcionarán as seccións deportivas correspondentes. sen prexuízo de que a Asemblea

Xeral poida acordar a creación doufras.

Artieo 2".

principal modalidade

o
practicará

Artiso3e .-O domicilio Social

qo(TA qrna^,üG:L YIA§rA no

poboación

do

.fixqse

Club

nia
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o Presidente cando cts circtmsfancias o aconsellen, poclera acordq-lo cambio clo donticiriosocial denÍro cla nrcsma localiclacle' Pata o taslatio cro cronicirio a outrq rocaridade. cprc deberáser sentprc clenfro do ferritotio da (-omtmitlac{e Attfónonta de Garicia, setú necesario o acordom ai o ñ ta ri o cla A s e m b I e a Xe ra I Exr ru o rtli n ari a.

En ámbolos casas' o ftaslac{o de tlonicilio social non inrplicará modificación estanfiaria. eterá de ser nofi'ficaclo ós socios. e ó RexisÍro tle Enriclades De¡torfivas cle Galicia.

cAPrTuo!

Artieo 4"'- o ntimero c{e socios sem ilintira<Jo- A Asentbrea xerar podera urs¡tender, non obstanfe.a adtnisión ¿Íe not'os socios cantlo así o esixan ,;;;;, * qrr* otr ctt¡tacidade .fisica das';:;:itr;::s os socirts poderan t",'io, segtrinres crases; de número. honárarios. aspirantes e

ffif;;:::;,{;:y;':; ró¿lattts persoas maiores cte ictade, cpte sarisfagan a coÍa sociat

os menores de lB anos' clasificaronse como socios aspiranres, tendo ¿rereifo ó uso das';:::l:;:.:l;:r,:;#!::;:;j'*li', ,, n* 
" 

p;;,;;;;i¡omatican,enÍe a ser socios cte nú,ne¡.o

,,,.0, ,,:";::,:i,'i;!;::;:,:,;,:,::íx':;:,':,:,r:,,#:,:,;á:,,btea xerut connra esfu,tisrinción e

ntmero e conviyan con el no nrcsmo cinicitio.

Artiso 6e

-
I.- Os socios tle núnwro terdn os seguinfes dereitos:

dependan economicantenfe tlun socio tle
8?*c'n feeer *- e a¡óé* e$pier6
f:i*i ¡.'r;ii*-;,t* ¿#
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(lonribuír ó arntprintenro tros.fins específicos ¡n orur¡n§iÍ.u''
Esixir clue a Asociación se axuste ó disposfo na norntativaesfablecíc{o no presenfe Eslahfio.
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Separarse libremenÍe cla Asociación .

Coñece-las actittitlades da Asociación e exantina-la súa docuntenfación. previa peticiónruzoadq ó Presidenfe.

Expor libremente as súas opinións no seo da Asociación.

ser elector e elixible Plra os órganos tle representación e goberno da Asociación, sempreque feña plena copacidade de obrar.

2.- Son obrtgacións dos socios de número:

a) Aboa-las cafas que esixa a Asemblea Xeral

b) contribuír ó sostenrcnto e tli-firsión do deporte ott ntotlalidades DeporÍit:as.

c) Acatar cantas disposicións dicte a Asemblea xerul. a xttnfa Directiva ou presidenfe. paruo bo goberno da sociedatle.

3'- os socios as¡titanfes Íerán clereiÍo a aproveilarse dos senicios e inslalacións sociais daAsociación.

'l'- os 'familiares dos socios de núntero ferán ¿lereiro a aprot:eüarse daq*eles sen:icios einstalacións tfrc se detetminen, prcttio pago da cota.fixacla.

Artigo 7"'- Para ser admitido como socio, en calclttera elas súas ntodalidades, será necesario;

o Te-la idade sinalada para catla unha tlelas.

o Solicifude por escrifo diñxida ó presidente.

o Satisface-la cofa de ingreso correspondenfe.

Artieo 8".- A condición de socio ¡térdese:

o Por vonfade ¡tropia.

o Por -falta de pago das cofos sociais tltranÍe Íres nteses consectÍit:os. pret:iorcquirimento de pago. e consecuente Resorución tro presierenre.

o Por acordo do presidenÍe no sett caso, -ftmtÍado en .faltas de carucfer gtave, pret:ia

fl:n::;;'i* 
inreresado, cpte haberu du ii,", ratrficatlá' ,a prinreira asentb-lea xeral cpre

o Por calquera ouÍra cqusq estabrecida na rexisración vixente.

c)

d)

e)

f)

Asdo.:

ffiB
ACORUÑA
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Artiqo 9"

Son ()rganos cle representación e goberno clo Chú, a Asentblea Xeral e o Presidente.

Aúieo 10'

O Presiclenfe é o órgano executit,o do Club, posúe a represenfación legal conyocct e ¡tresitle os
órganos de represenfación e gobetno exeaúando os acorclos tlesfes.

O cargo cle Presidente é a tífulo grafuílo e carenle de inferese nos resultaclos econónticos da
explolación, por si mesmo ou a trantés de persoa inter¡tosta.

Será elixido medianfe sufra¡cio libre,
Asemblea Xeral, cada 4 anos.

Artieo 11"

O Presidente cesata por:

directo. o igual e secreÍo por e entre

a) TranscorreJo prazo polo cpe.foi elixido.
b) Dimisión.
c) F-alecentento ott incapacidade .fisica ou psíc1tica para
cargo.
d) Aprobación dunha moción de cenxrra pola Asemblea Xeral.
e) Inhabilitación por sentencia ndicial.fimte ou sanción deporÍiva.

Artiso 12'

1.- (lomo órgano complemenfario dos de goberno e representación podem haber anha nmta
direcÍiva que acfuará conto órgano colexiado de xesrión do C.fub, e esercerá as.fimcións que esre
esfatufo lle confire.

2.- Os metnbros da Xmfo Direcfiva serán designados e revocados libremente polo presidenre.
debendo dar conta diso na primeira Asemblea Xeral que se celebre. Da mesma.formam parte un
secretario e tm Íesoureiro. Tódolos cargos serán graltdfos e carecen de inlerese nos rerulfados
ec'onómicos do (-lub por si meshk)s ott persoa interposta.

Artieo 13'

I-- A Xunla Direcfitct c1uedará vqlidamenÍe constiÍuída en primeira cont:ocatofia cando concorrqn
q ela a maioría dos seus membros. En segunda cont:ocofotia será nrficienfe q concorrencia. polo
menos. de tres dos seus membros, e. en todo cctso do presidente.

os membros da
gsfiÉ íiÉpia éF}ara fator #t

ifi¿:t t'*i¡su;':l¡3 #&

Asdo.:

conlinuar no exercicio do seu

antelación como mínimo. a2.- A xynta DirecÍi'ta convocarase ¡tolo Presidente con dous días de
data depelebración.

l
I

'y4' xunta Directiva c¡uedará ramén ralidatnente consfifuída, cantlo e
i

(1) frwe
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l-c'r'a re*¡ger c;c:¡ft§t,

fíei ¡.c;ri,*;i*¡ do

seus men bros. aínda qfrc non houbera mediaclo cotlt:ocaÍoria pret'ia

3.- En esrycial corresponde á k¡nra [)irectiya: Asdg.:

a) Dirixir a xestión clo Club, velado ¡tolo cumprimenfo do seu obxecto social.
b) Formular o inventaño, nrcntoria e presuposto aruwl, cfrc se someÍerá a aqtrobación da

Asemblea.
c) Aplicar tódalas medidas deportivas, económicas e administrativas ¡trecisas para o

-fomenfo e desent'olt'enrento do deporte denfr"o do Club.

Afiieo llt

O Secrctario da Xunta Directiva coidara do arcpdto da clocumentación, redactará cantos
documentos afeaen á nrurcha administrafiva da Asociación e levara o Libro de rexistro de socios e

o Libro de Actas.

Artiso 15s

1.- O Tesourciro tla Xunfa Directiva será o depositario da Asociación, asinara os recibos,
autorizará os Ngos e levará os Libros de Contabilidade.

2.- Sera obriga do Tesoureiro.fomralizar, dtranfe o ¡trimeiro mes de cada ano, un balance cle

situación e as contas de ingresos e gasÍos. que se ¡toran en coñecentento de tódolos asociados.

Artieo I6e

1.- A Asemblea Xeral é o órgano supremo do gobemo do Cfub e estará infegrada por fódolos seus

socios de número.

2.- As Asentbleas Xerais, Íanfo Ordinañas como Extruordinarias, cprcdaran validamenfe
consfifuidas en pñmeira conyocatoria cando concorran a ela a maioría dos seus asociados. En
segunda e última convocqloria media hora más farde. Ercdará constituída calquera clue sexo o
número de metnbros presenÍes. Enfre a data de conyocaforic, e o día sinalado para a súa
celebrución teran de mediar. como míninto, dez días nafurais e non poderá franscorrer máis de 20.

Artieo 17e

A Asemblea Xeral cont:ocarase polo Presidente a iniciaÍiva propia ou do vintecinco ¡tor cento, ó
menos. dos socios de núnrcro.

l.- A Asentblea Xeral reunitase con catacÍer ordinario, previa cont'ocafotia do PresidenÍe,
menos unha vez ó ano para Íratar das segtinfes arcstións:

a) Memoria, licluidación do prextposfo. balance do exercicio. rendición de contas
aprobación se procede.

o

Presuposto para o seguinfe exercicio.

Proxecfo e propostas do Presidente ou da Xunta Directiva.

b)

c) ffi
v,;::Yg
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d) Proposicións cpte .fomtulen os socios e que rerán de ir asinadas ó tnenas. polo cinco ¡tor
cenlo dos tnesmls.

2.- Terá de se celebrar Asenúlea Xeral extraotdinctria para a ntodificación cle Estanúos, elección
do Presidenle, foma de ca?'Íos a pnésfanrc, enisión cle firulos represenlativos de clébeda ou de parte
alíutofa pafñmonial, enaxenación de bens intnobles e .fixación de cotas dos socios, e calquera
outro acordo ¡tre,-isfo nestes estatutos ott que se esfime oporÍuno ¡tolo Presidenfe ou proceela
legalmente.

Artiso 18'

Os acotdos da Asemblea Xeral adoptaranse por nnioría simple dos ¡tresentes, reEterindose
unha maioría cualificada e un quontm determinado de asistencia para aqueles anmfos que
esfablezan os esfatuÍos. Semn vinuilanles e de obrigado cunrytrintento e terán forua execuliva a
parÍir da dafa da súa adopción, sen prentízo, por razón da nrutefia. da posibilidade da súa

ou perante o Comité Galego de XusÍiza Deporfita. fl*r;s $acar
=rtF 

frÉfe É
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CAPITULO IV

Asdo.:
Artieo 19'

O réxime doamental do Club, consÍara dos seguinfes libros.
Contables.

Artieo 20'

No libro de Rexistro de Socios, terán de consfa-los nomes e apelidos dos socios de títneru. o
seu Docutttento Nacional de ldentidade e, no seu caso. os cargos de representqción, goberno e
adminisfración que ererzan no C.lub. Tamén hanse especifica-las dafas de altas e baixas. e as de

foma de posesión e cese nos cargos aludidos.

Artiso 21'

No libro de Actas, consignaranse as reunións Ere celebrc a Asemblea Xeral e a Nmta
Direcfiva. con expresión da data, asistentes, asunfos fraÍados e acordos ado¡ttados. As AcÍas feron
de esfar asinadas, en fodo caso. polo Presidente e o Secrefaño.

Artieo 22e

Nos Libros de Contabilidade.figuarán fanto o pctfñmonio como os dereitos e obñgacións. e

ingresos e gastos do Chú. debéndose precisa-la procedencia dacpteles e a

Rexisfro de Socios. de Actas e

írclA -;
i"*ot rot, j
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Artieo 239

Os órgorcs e socios
dispsta m Tinilo ,71
desenvohvmen¡o.

do Club esfarán somefidos ó regulamento disciplinario do Chú e ó
da Lei 3 2012, do Deporte de Galicia, e a sria nornntiva de

Aráiso 21o

Así mesmo o Presidenfe e os mentbros da Xunfa Directiva responderán.fronte os socios, o Club
ou tetwitos fus prenúzos cpte ocasianaren por culpa ou neglíxencia grave, de confomtidade coa
regtlatrentrción propia do Club e o Ordenamento Xurídico.¡ixente.

UEILALO-V

Artieo 2§e

t. No momenfo da creación tlo Cltú cleporÍivo, o patrimonio.fimdacionat e: ! O€+t

e dispón das seguintes insfalacións e locctis pro¡tios:

2. No.fitturo o paÍrimonio do Club estaro integrado por:

a) As aponacións económicas dos socios, cpe aprobe a Asemblea Xerql.
b) As doazóns e subyencións que reciba
4 Os resultados económicos que pode prodtrcir as manifesfocións -físicodeporfiyas clue

organice q entidade.
d) As rendas,.froitos e infereses do seu ¡tatrimonio.

Queda expresü¡tente excluído como .fin do Club o ánimo de lucro e a totalidade de seus
ingresos e beneficios aplicaranse ó cum¡trimenfo dos seus.fins sociais.

Attiso 26e

-

O Club poderu gravqr e allear bens. mobles e inmobles. Íonnr diñeiro a préstamo e emifir
títulos transmisibles representcttit'os de débeda ou parfe alíatota pafñmonial, sempre
os seguintes requisitos :

q¡Éb ¡nP*ó ia&¡*l€ €
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Oue se auloñcen lais o¡teracións por ntaioría de dous tercios clos socios presenÍes

ou representados na Asemblea Xercl Extruordinaria.

Aue ditos acros non conry)rometan de moclo iryeversible o patrimonio da Entidade
ou a actitidacle .físico-deporliva que constilúa o seu obxecto social. Para a
adecuada xustificación desfe extrenro se paderá esixit', setttpre cpte o solicilen como
mínitno o cinco por cento clos socios c{e número, o oporfuno dictame econó¡¡tico-
achtarial.

C.ando se Írate de gravar au allear bens, nnbles e inmobles que.foran financiados
en todo ou parfe, con Fondos Públicos da Connmidade Autónoma serít preceprira a
autorización ¡trevia do órgano cotnpetenfe da Xunfa de Galicia.

Artieo 27e

O Club ¡toderá emitit" tímlos de débedq ott de parÍe alícttota palrimonial. que serán
nominatit:os.

Os tirulos inscribiranse nun libro cpe let'ará ó e.fecto o Club, no que se anotaran as ncesitas
lransferencias.

En tódolos tírulos consfará o valor noninctl. a data de emisión. e, no seu caso. o interese e
prazo de antorfización.

Artieo 28e

Os títulos de débeda só poderanse subscñbir polos asociados, e a súa ¡tosesión non conferirá
clereifo algún especial ós socios. agcís a percepción dos infercses esfablecic'fos conforme á
lexislación vixenfe.

Artieo 29e

Os ilrulos de parfe alícuofa pafrimonial han ser asenade, yúscrifos polos asociados. En ningún
caso esfes tírulos darán dereito á percepción de dividendos ou beneficios.

Artieo 30e

T,-

)_

3.-

Os tírulos cle debeda e parte alícuoÍa pafrinronial serán
teñan a c'ondición cle socios.

transferidos un
E*.n *':', '$m ¡'¿t, P"

CAPITULO W
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s só se poderan modi.ficar, re.formar ou derrogar.



Xeral Exrruonlinatia contocatla a fal e.feuo, nrccliante t'oÍación.fat'orable dos dous tercios clos

socios de núnero asistentes.

A rcfonna desfes estcttntos segirá. con respecÍo ó Rexistro Entidades Deporfivas cle Galicict' os

nrcsn o-s rrámites administratiyos clue pata a súa inscrición.

Afiiso 32e

O Chú extingldrose ott disolt'erutse por acotdo

Xeral Extraordinaria, cont'ocada ó efecto b)

legalmenre detetwinadas. En Íodo caso habera

Deportitas.

Artieo 33c

Disolvido O Cttú, o remanente tlo seu patrimonio social. se houbera, aplicarase afins análogos

carácter deportivo ben por acortlo pret:io da Asentblea Xeral ou subsidiariamente polo órgano

en maleria de depone da Xunta cle Galicict.

de: a) tlos dous fercios dos socios en Asenúlea
por senfencia ntdicial c) por oufras c¿utsas

cle ser notificado é Rexisto de Entidacles

c ti{ará f§46t"7€) fle§ r*:r,'*:<¿¡
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