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Buxa, AsociaciónGalegado Patrimonio Int
Estatutos
CAPÍTULO I
DENoMTNACTóN,
FrNS,Donnrcrr,ro n Ánrnrro TERRTToRTAL
Artigo 1. Coa denominaciónde "Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial" -€n adiante
denominadaAsociación- constitúeseunha entidadeó amparoda Lei Orgánica 112002,do 22 de
marzo) reguladora do Dereito de Asociación, e normas complementarias,con capacidade
xurídica propia e independentee plena capacidadede obrar, carecendode ánimo de lucro.
Artigo 2.Esfa Asociaciónconstitúesepor tempoindefinido.
Artigo 3. O fin da Asociación é o fomento do coñecementoda industria nas súas abas técnica,
arqueolóxica, histórica, económica, sociolóxica, ambiental e historiográfica. Para a
consecucióndestefin, a Asociaciónten, entreoutros,os seguintesobxectivos:
1) A investigacióndo patrimonio industrial (arqueolóxico,antigo, modemo e contemporáneo),
da historia industrial, da economía industrial, da socioloxía industrial e da historiografia
industrial.
2) A difusión por calquera medio do coñecementodo dito patrimonio industrial, da historia
industrial, da economíaindustrial, da socioloxíaindustrial e da historiografia industrial.
3) A recuperación,a rehabilitación,a construcióne a reconstruciónmaterial, así como a
defensae a promoción,do dito patrimonioindustrial.
4) O inventariodo patrimonioindustriale a xestióndo coñecemento
do mesmo,aíndanos seus
aspectos técnicos, arqueolóxicos,históricos, económicos, sociolóxicos, ambientais e
historiográficos, xa con medios informáticos ou telemáticos, xa por calquera medio en
soportetradicional.
5) A organizaciónou realización de estudios,xornadas,seminarios,cursose eventosen xeral
cara a consecucióndos fins indicados.
6) O patrocinio,a preparación,o deseño,a edicióne a distribuciónde publicaciónsen calquera
tipo de soporteparaaconsecucióndos fins indicados.
7) Calquera outra actividade encamiñadaá divulgación e consecucióndos fins anteriormente
citados.
Artigo 4. A Asociaciónestableceo seu domicilio social no lugar de A Revolta,Eirapedriña,s/n, 15895
Bugallido, Ames (Coruña), e o seu ámbito territorial principal, no que vai desenvolveras súas
actividades, abrangue a Comunidade Autónoma de Galicia, podendo asemade realizar
eventualmentetales tarefas no resto do Estado Español, en calquera outro país da Unión
Europeae aíndaen calqueraoutro paísfora dos que constitúena dita Unión Europea.
CAPITULO II
ÓncaNos DE GoBERNoE REpREsENTACTóN

Artigo 5. A Asociación será xestionada e representadapor unha Xunta Directiva formada por: un
Presidente,un Vicepresidente,un Secretarioe un Tesoureiro,así como vogais,no seu caso.
Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos mais non onerosos.Éstos
cargosserándesignadose revogadospola AsembleaXeral Extraordinariae o seu mandatoterá
unha duraciónde tres anos.

Artigo 6. Ditos cargos poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicadapor escrito á Xunta
Directiva, por incumprimento das obrigaciónsque tivesen encomendadasou por expiracióndo
mandato.

Artigo 7. Os membros da Xunta Directiva que esgotaseno prazo para o cal foron elixidos, continuarán
ostentando os seus cargos até o momento no que se produza a aceptacióndos que llessubstitúan,porén podendoeles mesmosser renovadosno cargo.
Artigo 8. A Xunta Directiva reunirasecantasvecesdetermíneoo seu Presidentee a iniciativa ou petición
de dous dos seus membros. Quedará constituída cando asista a metade máis un dos seus
membros e para que os seusacordossexanválidos deberánser tomadospor maioría de votos.
En casode empate,o voto do Presidenteseráde calidade.
Artigo 9. As facultadesda Xunta Directiva estenderanse,
con carácterxeral a todos os actos propios das
finalidades da asociación, sempre que non requiran, segundo estes Estatutos, autorización
expresada AsembleaXeral. Son facultadesparticularesda Xunta Directiva:
a) Dirixir as actividadessociaise levar a xestióneconómicae administrativada Asociación.
acordandorealizar os oportunoscontratose actos.
b) Executaros acordosda AsembleaXeral.
c) Formular e someterá aprobaciónda AsembleaXeral os Balancese as Contasanuais.
d) Resolversobrea admisión de novos asociados.
e) Nomear delegadospara algunhadeterminadaactividadeda Asociación.
f) Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competenciada Asemblea Xeral de
socios.
Artigo 10. O Presidenteterá as seguintesatribucións:Representarlegalmenteá Asociación antetoda clase
de organismos públicos ou privados; convocar, presidir e levantar as sesiónsque celebre a
Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir as deliberaciónsdunha e outra: ordenar
pagos e autotizar coa súa firma os documentos,actas e coffespondencia;adoptar calquera
medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselleou no desenvolveméntodas súas
actividadesresulte necesariaou conveniente,sen prexuízo de dar conta posteriormenteá Xunta
Directiva.
O Vicepresidentesubstituirá ao Presidenteen ausenciadeste, motivada por enfermidadeou
calqueraoutra causa,e terá as mesmasatribuciónsque el.

Artigo 12.O Secretarioterá a cargo a dirección dos traballos puramenteadministrativosda Asociación,
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expedirácertificaciónsco Visto e Pracedo Presidente,levará os libros da Asociación que sexan
legalmenteestablecidose o ficheiro de asociados,e custodiaráa documentaciónda Lntidade,
facendo que se cursen ás comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais
acordossociais inscritibles aos Rexistros correspondentes,así como a presentacióndas contas
anuais
e o cumprimentodas obrigaciónsdocumentaisnos termos que legalmentecorrespondan.
{ \
Artigo 13. O Tesoureirorecadaráe custodiaráos fondos pertencentesá Asociación e darácumprimentoás
ordenesde pago que expida o Presidente.

Artigo 14. Os Vogaister¿inas obrigaciónspropiasdo seucargocomomembrosda XuntaDirectiva,así
comoas quenazandasdelegacións
ou comisiónsdetraballoquea propiaXuntaencoméndeas.
Artigo 15. As vacantesque se puidesenproducirduranteo mandatode calqueradosmembrosda Xunta
Directivaseráncubertasprovisionalmente
entredevanditosmembrosaté a eleccióndefinitiva
polaAsembleaXeralExtraordinaria.
CAPÍTULO III
ASEMBLEAXERT,
Artigo 16. A AsembleaXeral é o órgano supremode gobemo da Asociación e estaráintegradapor todos
os asociados.
Artigo 17. As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias.A ordinaria celebrarase
unha vez ao ano dentro dos catro mesesseguintesao peche do exercicio; as extraordinarias
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idente,candoa Directivao
acordeou candoo propoñapor escritounha décimaparte dos asociados.
Artigo 18. As convocatoriasdas AsembleasXerais realizaransepor escrito expresandoo lugar, día e hora
da reunión así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar. Entre a
convocatoriae o día sinalado para a celebraciónda Asemblea haberánde mediar polo menos
quincedías.
Artigo 19. As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente
constituídascalqueraque sexa o número de asociados,presentesou representados,con dereito
a voto. Os acordostomaransepor maioría simple das persoaspresentesou representadas
cando
os votos afirmativos superenaos negativos,non sendocomputablesa estesefectosos votos en
branco nin as abstencións.Porén será necesariamaioría cualificada das persoaspresentesou
representadas,
que resultarácando os votos afirmativos superená metadedestas,para:
a) Nomeamentodas Xuntas Directivas e administradores.
b) Acordo para constituír unha Federaciónde asociaciónsou integrarsenelas.
c) Disposiciónou alleamentode bensintegrantesdo inmobilizado.
d) Modificación de estatutos.
e) Disoluciónda entidade.
igo 20. Son facultadesda AsembleaXeral Ordinaria:
a) Aprobar, no seu caso,a xestión da Xunta Directiva.
b) Examinar e aprobaras Contasanuais.
c) Aprobar ou rexeitar as propostasda Xunta Directiva en orde ás actividadesda Asociación.
d) Fixar as cotasde entradae as periódicas,ordinariasou extraordinarias.
e) Calqueraoutra que non sexada competenciaexclusivada AsembleaExtraordinaria.
,
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f) Acordar a remuneración, de se-lo caso, dos membros dos órganos de representación,
consonteo establecidono artigo 11.5da Lei Orgránica112002,de 22 de marzo,reguladora
do Dereitode Asociación,e disposiciónscomplementarias.

Artigo 21.Conesponde
á AsembleaXeralExtraordinaria:
a) Nomeamentodos membrosda Xunta Directiva.
b) Modificación dos Estatutos.
c) Disoluciónda Asociación.
d) Expulsión de socios,a propostamotivadada Xunta Directiva.
e) Constituciónde Federaciónsou integraciónnelas.

CAPITULO IV
SOCIOS
Artigo 22. Poderánpertencer á Asociación aquelaspersoasfisicas ou xurídicas, públicas ou privadas,
legalmenteconstituídas,con capacidadede obrar que teñan intereseno desenvolvementodos
fins da Asociacióne que,previasolicitude,sexanadmitidospola Xunta Directiva.
Artigo 23. Dentroda Asociaciónexistiránas seguintesclasesde socios:
a) Sociosfundadores,que seránaquelesque participenno actode constituciónda Asociación.
b) Sociosde número,que serános que ingresendespoisda constituciónda Asociación.
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ser¿fuiaquelesdonantesde recursos económicos á Asociación ou
aqueloutros que paguen cotas maiores das establecidassen que elo lles xere maiores.
dereitos.

d) Socios de honra, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á
dignificación e desenvolvementoda Asociación, fáganse acredores a tal distinción. O
nomeamentodos sociosde honra corresponderáá Xunta Directiva.
e) Socios colaboradores,nos que se incluir¿ánaqueles que desexen participar nos fins da
Asociación sen asumir tódalas obrigas do resto dos socios. En particular, gozarándunhas
cotas reducidas, diferenciiándoseentre os socios colaboradoresindividuais, os colectivos
(asociacións, empresas, etc.) e os institucionais (grandes corporacións, entidades e
administración públicas, etc.), e non virán obrigados á asunción das cotas extraordinarias
que se puideranestablecerpola Asociación.
Artigo 24. Os socioscausaránbaixa por algunhadas causasseguintes:
a) Por renunciavoluntaria, comunicadapor escrito á Xunta Directiva.
b) Por incumprimento das obrigaciónseconómicas,se deixasede satisfaceras cotasperiódicas
ou calqueraoutra achegaaprobadaen Asemblea.
Artigo 25. Os sociosfundadores,os de número e os protectoresterán os seguintesdereitos:
a) Tomar parte en cantasactividadesorganice a Asociación en cumprimento dos seusfins, e
gozarde todas as vantaxese beneficiosque a Asociación poida obter.
b) Sereninformados da composición dos órganosde gobernoe representaciónda Asociación,
así como accedera toda a documentaciónasociativaa través da Xunta Directiva. e recibir
información sobreos acordosadoptadospolos órganosda Asociación.
c) Serenconvocadospara asistir ás Asemblease participar nelascon voz e voto.
d) Serenelectorese elixibles para os cargosdirectivos.
e) Serenescoitadoscon carácterprevio á adopciónde medidasdisciplinariascontradelese a
sereninformadosdos feitos que dean lugar a talesmedidas.Deberáser motivadoo acordo
que,de se-locaso,impoñaa sanción.
f) Facer suxestiónsós membrosda Xunta Directiva en orde ó mellor cumprimentodos fins da
Asociación.
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g) Impugnar os acordos dos órganos da Asociación que estimaran contrarios á lei ou ós
Estatutos.

---

Artigo 26. Ossociosfundadores,
os de númeroe osprotectores
teránasseguintes
obrigas:
a) Cumprir os presentesEstatutose os acordosválidos das Asemblease a Xunta Directiva.
b) Abonar as cotasque se frxen.
c) Asistir ás Asemblease demaisactosque se organicen.
\

d) Desempeñar,no seu caso,as obrigaciónsinherentesó cargo que ocupen.

Artigo27. Os socios de honra terán as mesmasobrigacións que os fundadorese de número fóra das

previstasnos apaftadosb) e d), do artigo anterior. Así mesmo,terán os mesmosdereitosfóra
dos que figuran nos apartadosc) e d) do artigo 25, podendoasistir ás asembleassen dereito de
voto. Os socios colaboradoresbeneficiaransedo accesoá información restrinxida da páxina
web, así como da recepciónda informacióndas actividadesda asociacióne a reducióndas
cotas nas actividadesque puideran levarsea cabo, tanto por Buxa como por TICCIH España.
Salvo indicación expresa e documentadaen contrario, a relación de socios colaboradores
poderáfigurar nos documentospúblicos de Buxa.

Artigo 28. Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades da
Asociación serános sesuintes:
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a) As cotasdos socios,de entradae periódicas,ordinariasou extraordinarias.
b) As subvencións,legados ou herdanzasque puidese recibir de forma legal por parte dos
asociadosou de terceiraspersoas,naturaisou xurídicas.
c) Calquera outro ingreso xerado polas actividadesda Asociación no cumprimento dos seus
fins e aíndacalqueraoutro recursolícito.
Artigo 29. A Asoclación no momento da súa constitución carece de Fondo Social ou Patrimonio
Fundacional.
Artigo 30. o exercicio asociativo e económico terá carácferanual e o seu peche terá lugar o 31 de
decembrode cadaano.
CAPITULO V
DrsolucróN
Artigo 31. A Asociación disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral
Extraordinari4 convocadaao efecto,por unha maioría de dúasterceiraspartesdos asociados.
Artigo 32. No caso de disolución, nomearaseunha comisión liquidadora a cal, utlha vez extinguidasas
débedas,e se existise sobranteliquido, destinaraopara fins semellantese que, en calqulra caso,
non desvirtúena súa naturezanonlucrativa.
DISPOSICIÓN AOTCIONAI,
En todo canto non esteaprevisto nos presentesEstatutosaplicarasea vixente Lei Orgránic
a l/2002, de ZZ
de marzo,reguladorado Dereito de Asociación,e as disposiciónscomplementarias.

En Santiagode Compostela,a 4 de maio do ano 2009

ManuelLaraCoira

JuanLópez Rico
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Dilixencia parafacetconstarque os presentes
estatutosquedanredactados
conformeás modificacións
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