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DESAUDEMENTAL
I. DAASOCIACION
ENXEML
CAPITULO
Aftigo to
A Asociaciónregúlasepolos presentesestatutose adoptaráo nome de Asociación
Avelaíñade Axuda ás Persoascon problemasde saúde mental, e carecede carácter
apolíticae
socialé aconfesional,
lucrativo,sendounhaentidadede caráctereminentemente
polos
estatutosda
cos obxectivosque se prevénno Art. No 4 destesestatutos.Rexerase
mesma,e polalexislacíón
vixenteen materiade asociacións
Artigo 2o
A Asociación
Avelaíñade Axudaás Persoascon problemasde saúdemental,ten
pararexe-losseusbens
personalidade
seusobxectivos,
xurídicapropiaparacumprimenta-los
e paraexerce-losseusdereitos.
Artigo 3o
de Pontevedra.
ten comoámbitoa provincia
Estaasociación

E
6

Attigo +o
sonos seguintes:
desta.asociación
Osobxectivos
no área de saúdemental non cubertagpolas
a) Promoveraquelasintervencións
instituciónsexistentes,buscandounha mellor relaciónentre a persoacon
problemas
de saúdementale o mediofamiliar,sociale, a ser posible,laboral.
de
sobre as persoascon problemas,
b) Información,educacióne concienciación
saúderhental.
de
c) Tomade contactoe apoiosolidarioentrefamiliasde persoascon problemas
saúdemental,
d) Estimularaquelas iniciativaspropias e alleas dirixidasa facilita-laposible
por talesaquelaspersoas
psicosocial
de ditaspersoas,entendéndose
reinserción
de conducta,e que no seuestado
que padecenneuroses,psicoSes
e traStornoS
psicosocial.
de reinserción
coassúasposibilidades
noné incompatible
das persoascon problemasde
e) Potenciare promovera formaciónprofesional
:
saúdemental.

E

E

>-

{

\

AÉigo 5o
serán:
ás que se podededicarestaasociación
As actividades
/ Centrode Rehabilitación
Psicosocial
/ Centrode Rehabilitación
Laboral
/ CentroOcupacional
/ CentroEspecialde
Emprego
/ ClubSocial
/ Escolade Familias
/ Grupode Autoaxuda
/ Servicio
de RespiroFamiliar

ffi3
s
ffi.--*%
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Seruicio
de AtenciónDomicíliaria
PisoTutelado
Vivendas
de Transición
Miniresidencia
Pensións
Conceftadas
Cursosformativos
Seruicio
de Orientación
con
conoutrasentidades
conxuntos
en proxectos
Convenios
de colaboración
finsanálogos
de sensibilización
Campañas
Información
e asesoiamento
Programas
de Voluntariado
protexidos
de
constituídos
especialmente
de patrimonios
Administración
de cargostutelares'
acordocoalei 4t12002,asícomoo exercicio
cosfinsda asociación,
consecuente
Asícomacalqueraoutraactividade

os
a beneficiar
exclusivamente
non estaránrestrinxidas
As actividades
da asociación
que
as
reúna
que
beneficiario
estánabeftasa calqueraoutro
senón
seusasociados,
propios
o
seu
pola
fins,
avaliándose
índoledos
esixidas
e caracterí:sticas
condicións
e o seu mantemento
dos recursosda asociación
accesoen funciónda capacidade
futuro.
Aftigo 6o
de saúdemental,ten a
Avelaíñade axudaás persoascon problemas
A Asociación
A Guarda(AntigaEscolaA
CorutoVello,No 33 de Salcidos,
súa direcciónno 2o transversal
por acordoda Asemblea
da asociación.
Portela).Estadirecciónpoderáser modificada

ó

E
o

Io

cAPrruloII. DosASocIADos/AS
Artigo 7o
poderánser:
Ostiposde asociados
a) Fundadores
b) Numerarios.
c) Colaboradores
podeiánser sociosdestaasociación
tanto persoasxurídicascomofísicasmaioresde
previstosparacadatipo de
de obrarquecumpranos requisitos
e con plenacapacidade

<:a..

I

v ' -
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<

da asociación
Os sociosfundadoresson aquelesqu" fortaron pafteda constitución
ci¡rgo:
con
funcións
ilesempeñando
seránfamiliaresdas persoascon problemas
destaasociación
Os sociosnumerarios
así coma
Art.4,
apartadod) destesEstatutos,
que
no
se fai referencia
de saúdementalós
problemas
mental.
persoas
de
saúde
propias
con
as
eventualmente
coa
serán as persoasfísicase xuriCicassensibilizadas
Os socioscolaboradores
de saúdemental.
daspersoascon problemas
situación
dunha
é precisoa presentación
Paraa inscricióncomo socio numerarioou colaborador,
por escrito.
solicitude
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Aftigo 80 Asemblea
da asociación:
Sondereitosdosasociados
a) Pafticipar nas actividadesda asociacióne nos órganos de goberno e
Xeral,
representación,
a exercero dereitode voto,asícomoa asistirá Asemblea
de acordocos Estatutos.
dosórganosde gobernoe representación
b) A ser informadoacercada composición
da súaactividade.
do seuestadode contase do desenvolvemento
da asociación,
contraél e a
previo
disciplinarias
de
medidas
á
adopción
oído
con
carácter
c) A ser
motivado
ser
debendo
que
medidas,
a
tales
lugar
feitos
dean
dos
ser informado
que,
a
sanción'
impoña
no seucaso,
o acordo
Xeralcandose estimeoportuno.
d) Dirixirseá'xuntadirectivae á Asemblea
que estimecontrarios
á lei ou
e) A impugnaros acordosdos órgnnosda asociación
ós Estatutos.
conformeá normativavixente.
da asociación
f) O accesoá documentación
das
os seusdereitosá participación
restrínxese
No casodos socioscolaboradores
que
aparecen
Xeralasícomoos
asistirconvoz perosenvotoá Asemblea
actividades,
nospuntosb), c) e f) do presenteaftigo.

ñ

Aftigo 9o
da asociación:
Sonobrigasdosasociados
Xeral,así
que tome a XuntaDirectivae a Asemblea
válidos
acordos
a) Cumpri-los
presentes
estatutos.
nos
comao estipulado
b) Cumpri-laobriga do cargo,no seu caso,que ostentee da funeiónque teña
aceptada.
c) Paga-lacota periódica.Estacota é libre e cun tope mínimoque seráacordada
' pola
asociación.

(h
o

g
E

100
da asociación:
a calidadede asociado
Perderase
a) Porbaixavoluntariada mesma.
da xuntadirectiva.Poderase
b) Si se deixande paga-lascotas,previorequirimento
rehabilitarpor mediodo pagoda débeda.
ó
(ós seusbens,imaxe,e fins), previorequirimento
c) Atentarcontraa asociación
sendoprecisaa decisiónmotivadadesta.
asociadopor parteda XuntaDirecLiva,

ASOCIATI
III. DO FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO
XERAL
REXIME

ffi:ffi?u
%tffi.M

Artigo l1o
réxesepolaasembleaxerale polaxuntadirectiva.
A Asociación
Coruto Ve1lo no 33
2a transversal'
36789 Salcidos - A Guarda
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Aftigo t2o
nelaterán dereito
A asembleaxeralé o órganosupremode decisiónda asociación,
na mesma.
de voz e voto tódolosasociadosprésentese representados
Artigo 13o
unhavezó ano.
obrigatoriamente
xeralreunirase
A asemblea
Aftigo l4o
polaxuntadirectivacun mínimode quincedíasde
xeral,seráconvocada
A asemblea
indicandoa ordedo día, lugare horada mesmae faralopor iniciativapropiaou
antelación,
da asociación.
porsolicitude
dun terciodosasociados
ou
medianteanunciona prensa,na web da asociación
Os sociosseránconvocados
correo
mediante
ademais
seránconvocados
Os sociosnumerarios
na carteleirada asociación.
ordinario.
Artigo 15o
constituídapor calqueraque sexa o númerode
A asemblea xeral considérase
presentesou representados
da asociación.
asociados,
Aftigo t6o
xeral,seranopor maioríasimplede votos.Non
Os acordostomadosnunhaasemblea
que
persoaspresentesou representadas,
das
cualificada
maioría
obstante,requirirán
presentes
ou
votos
dos
metade
a
superen
resultará cando os votos afirmativos
Estatutos,
dos
modificación
da
asociación,
disolución
os acordosrelativosá
representados,
diiposiciónou enaxenaciónde bens e remuneracióndos membros do órgano de
representación.
Artigo 17o
por outraasemblea
xeralsoamentepoderánmodificarse
Os acordosdunhaasemblea
Aftigo 18o
xeral:
da asemblea
Seránatribucións
así coma as contasanuaisde cada
da asociación
a) Aproba-lamemoriade actividades
exercrcro.
para cadaano, así comao seu
b) Aproba-loprogramabásicode actuaciónda asociación

presuposto.
daasociaciÓn.
daxuntadirectiva
cargos
ou noseucaso,destituí-los
c) Elixilos

da
d) Coñecer,valorare , no seu caso,aprobarou non, todo aqueloque toque á vida
feitaspolosmembrosno uso dos seus
e atende-lasdemandas
asociación
marcodos presentesestatutos.
dos estatutosda asociación.
Modificación
e o destinofinaldosbensda mesma.
da asociación
Aprobara disolución
de bens.
Enaxenación
compraou alugueirode bens que supoñanun impofteeconómicosupl
do ano no que se realizaa compra'
de ingresos
volumetotaldo presuposto
sancionadores'
de expedientes
Resolucón
que non
Calquéraoutro tema de interesee impoftanciaparaAsociación,
nosapartadosanteriores.
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36789:salcidos - A Guarda
Apdo.152
Telf.

986 61 00 2l - Fax 986 6L 26 46
Móbil 639 13 53 70
e mail asociecion€avelalna.org
ina . o rg

I asocl-acaon
- / \
|

t n

T\Velarna
-

DE AXITDAÁs pERsoAscoN pRoBLwAs on sNioe nNTAL

^a

XUNTADIRECT]VA
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Aftigo 19o
A xunta directivaé o órganode representación
e executivomáximoda asociación
referenteó programabásicode actuaciónaprobadopolaasembleaxerala quendeberádar
contana súaxestión.
Aftigo 2Oo
Sonatribucións
da xuntadirectiva:
a) Toma-lasdecisiónprecisasparaexecuta-loprogramade actuaciónaprobadopola
asemblea
xeral.
b) Convoca-la
Asemblea
Xeral.
c) Designa-las
e determina-las
súas función,a súa
comisiónstécnicasnecesarias
formade funcionamento,
asícomosupervisa-lo
seutraballo
d) Esixi-locumprimento
dasobrigacións
a tódolosmembros.
e) Admitirnovossocios
f,) Elabora-lamemoriade actividades,
as contasanuais,o proi¡ramabásicode
presuposto
gastos
actuacións
eo
de ingresos
e
e presentalos
á asemblea.
g) Realización
de propostas
sanc¡onadores.
de resolución
de expedientes
h) Tomar calqueraoutro tipo de decisiónsoperativasde acordocoa finalidadeda
polaAsemblea
asociación
e dasactuacións
Xeral.
aprobadas
Aftigo 21o

(n
E

A XuntaDirectivaestarácompostapor:
Un presidente
Unvicepresidente
Un secretario
Un tesoureiro
Un mínimode un vocal.
Na elecciónde cadaXuntaDirectiva,a Asembleadeterminaráo númerode vocais
precisos.

o
G
P

Aftigo 22o
que
de eleccións,
Os cargosda xuntadirectivaseránelixidosmedianteconvocatoria
a
farase,a lo menos,con quincedíasde antelación
se fará cadadousanos.A convocatoria
data previstaparaa votación.
Se durante un mandatoalgún dos membrosque ostentencargo de
Vicepresidente,
Secretarioou Tesoureiro,cesanos mesmos,éstes poderánser
algúndos membrosda XuntaDirectivaen votaciónrealizadanunhareuniónda
necesidadede convocarunha asemblea.No caso de non aprobarsea
convocarase
asembleade renovacióntotal de XuntaDirectivano prazomáximod
algún dos membrosque ostentencargo de vocal cesa nos mesmosnon
convocarasemblea,
salvoque a XuntaDirectivaquedecompostapor un númerode
armblea de renovacióntotal da Xunta
inferiora cinco.Nestecasoconvo@rase
prazodun mes.
Os cargosda xunta directivaseránelixidosen AsembleaXeralcadadousanos.O
cargo de membro da xunta directiva é de balde, sen perxuizo do dereito a seren
que o desempeñoda súa funciónlles
xustificados
reembolsados
dos gastosdebidamente
por
percibidas
que
este
conceptopoidanexcederdos límites
as cantidades
ocasione,sen

ry
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AÉigo 23o
Tódolosasociadosda asociación
teñen dereitoa presentarse
como candidatosa
membrosda xuntadirectiva.

,(

tr
n \

$i

N
N

ñ
.\
N

NN

AÉigo 24o
Unha vez presentado-los
candidatosa membrosda xunta directiva,estes serán
votadospolaAsemblea
Xeral,en votaciónsegreda.
. En casode non existircandidaturas
coa
ou de non resultarvotadasas presentadas
maiorianecesaria,
na mesmaasembleapoderase
votar unhaXuntaDirectivaque funcionará
comocomisiónxestoraduranteun ano comomáximo,debendoestarcompostapolomenos
por tres persoas,tendoque ser elixidaó menosuna delascomopresidente
en funciónsda
asociación'
prazomáximodun ano esta Xunta Directivadeberáconvocaralomenosunh'a
asembleaxeral para procederá eleccióndunha novaXuntaDirectiva,polo prócedemento
normalestablecidonestesestatutos.
Artigo 25o
mínimatrimestralou a petición
a) A xunta directivareunirasecunhaperiodicidade
por
decisivo
mínimade tres dosseusmembros.Actuará maioríade votos,sendoo presidente
en casode'empate,e levantaranse
actasde tódalasreunións.
da xuntadirectiva,sencausa
b) No casode non asistira tres reuniónsconsecutivas
xustificada,
calqueramembroda mesma,causarábaixaen ditaxuntadirectiva.
c) Entreos membrosda xuntadirectivadeberáhaber,ó menos,un tercioque sexan
familiares
de enfermosmentais.

uNrPERSoArs
\'róncRruos
iigo 26o
da xuntadirectiva:
Corresponde
ó presidente
a) Presidi-lasreuníónsda xunta directivae das asembleas,así como dirixi-los
debates.
a nivelpúblico.
b) Representa-la
asociación
c) Asinare outorgarpodereso calqueraoutrodocumento.
d) Cumprire facércumpriros acordosda xuntadirectiva.

I

Y.

270
Correspondeó vicepresidentesubstituíró presidentecando este non poida

coassúasfuncións.
Artigo 28o
ó secretario:
Corresponde
da asociación:
librose rexistros
a) Levarcontadosseguintes
Librode Actasdasreuniónsda xuntadirectiva.
Xeral.
Librode Actasda Asemblea
da asociación.
Rexistrodosasociados
da asociación.
Asícomooutrosdocumentos
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b) Redactare asinaras actas da xunta directivae das asembleas,estende-las
certificacións
e outrosdocumentos
autorizándoos
coasúasinaturae o vistobo do presidente.
AÉigo 29o
Corresponde
o tesoureiroda xuntadirectiva:
a) Leva-lacontabilidade
da asociación
e informarparo vistobo da xuntadirectiva,
b) Custodia-los
fondossociais.
pagose os cobros,Seránecesario
c) Efectua-los
a sinaturade dúasdastres persoas
autorizadas
da xuntadirectiva.
d) Confeccionar
as contasanuais.
presuposto
parao anoentrante,
e) Redacta-lo
Artigo 30o
poloRegulamento
As funciónsdos vocaisda xuntadirectivaseránreguladas
Interno
da Asociación,

nÉn¡¿rEcoNóMrco
Attigo 31o
A asociaciónconstituíusesen patrimoniofundacional.O exercicioeconómicoda
mesmarematao 31 de decembrode cailaano.Os recursoseconómicos
da mesmapoderán
seros seguintes:
a) As cotasque ieriodicamente
se recollandos membrose dos bense dereitosque
correspondan
en propiedade
á asociación.
b) As subvencións,
axudase doazónsque se poidanrecibirde persoase entes
públicos
privados.
e
c) Os ingresosque se obterían por medio do rendementodas actividades,
publicacións
e calqueraoutrasfunciónsquea asociación
decidalevaradiante
d) E en xeral, calqueraoutro ingresode orixe públicoou privadopermitidopola
lexislación
vixente,

\,\

Attigo 32o
os gastosa realizar.
A xuntadirectivadecidirá,dentrodo aprobadonospresupostos,
Aftigo 33o
corresponderá
a xunta
A aceptación
de subvencións
e doazónsa favorda asociación
directivasempreque noncompoftengravameou cargade calqueraclaseparaa mesma,sen
pexuiciodasposibles
administrativas.
autorizacións
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DEESTATUTOS
IV. DA MODIFICACIÓN
CAPÍTULO
DISOLUCION
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dos
A asociación
disolverase
en AsembleaXeralcoa maioríacualificada
nese
presentes
da
asociación,
Os
bens
na
mesma.
e representados
membros
patrimonio
se o
pasivo.
de
disolución,
resultante
en
caso
O
a liquidaro
destinaranse
como
consideradas
houbese,se destinarána súatotalidadea algunhadasentidades
ós efectosprevistosnosartigosL6 a25, ambos
do mecenado
entidadesbeneficiarias
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inclusive,
da Lei 4912002,
senfins
de 23 de decembro,
de réximefiscaldasentidades
lucrativose dos incentivosfiscaisó mecenado
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MaríaNeves
Piñeiro
Gaviño
(Secretaria).
DNI35.077.850-G

DNIs1.918.300-D
{resoure}o).
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)t-4/.

IsaacPenelaCarbajales
(Vogal).DNI3s.819.s3l-K

-l-/ "?z
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RamónAlonsoGándara
Francisco
(Vogal).DNI35.809.18s-W

E

JoséMaríaRegueiroOtero
(Vogal).DNI33.798.141-D
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AliciaMéndezBatán
(Vogal).DNI:33.795.878-T

-

Luisde LorenzoSánchez

K[8-Tf
MaríaFernanda
OrdunaVela
(Vogal).DNI32.368.599-D
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fiJar'=

SerafínVillanueva
Bembibre
(Vicepresidente).
DNI 10.098.508-J
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CarmenLilíanaBarretode Vicente
(Presidenta).
DNI35.576.898-5
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