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En Santiago de Compostela, a 22 de xaueiro de 2075.

CAPfn,I.o I
lDA ASOCHCIÓN $'I )GRA{.

:i-

Artigo 1. A

1.- Constitúese un a§t*fu.

, 
\) 

"JocKEY cLIrB GALIcIA"

2.- A asociación rexerase polos ditos estatutos, polal.r;i orgánica 1l2OO2, do 22 de

marzo e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

. Artigo 2.-Domicilio.

O domicilio principal e permanente da asociación rudicará na localidade de

Ourense, rúa Xose Luis l,ópez Cid, no 2, 4"D, C.P. 32007, Concello Ourense, provincia

Ourense, correo electrónico info@vafdernunde team.corn.

JOCKEY CLUB GALICI
ESTATUTOS
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Artigo 3.- Ámbito terrrto¡rral.

A asooiacion, en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social,

exercerá fundamentalmente as súas acfvtdades no ámblto territorial da Comunidade

Autónoma de Galicia.

Artfo 4.- C.onstitución e funcionamento.

1.-A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes

estatutos, polavontade dos asociados expresada en AsembleaXeralExtraordinarta ou polas

causas preüstas na lexislación vixente.

2.'Aasociación rexerase segundo os principios demxráticos contidos no marco da

Constitución e o resto do ordenamento xuridico-

Artigo 5.- Hns daawiaciin
I.- Son fins principais daasociación,

Administración, xestión, orgarrru:ación e regulamentación dos eventos

deportivos ünculados as carreiras de cabalos.

Xestionar os dereitos de imaxe das carrefuas de cabalos-

Frornover e fomentat as carretras de cabalos a nivel autonómico.

Pafiicipw en iniciativas vinculadas ó eido das carreiras de cabalos.

Deteirninar as condicións que permiten a propietanos, xinetes, preparadores

e cabalos, partrcipar na competición en carrekas de cabalos en Galicía.

Fomentar a cna decabalos de caneitas.

Velar pola limpeye na competición e loitar confta as prácticas ilicitas e que

alteren o curso norrnal das eanetras

Resolución de conflitos que poidan suscitarse na interpretacion e aplicación

do código de carreíras e a regulación xeral das carreiras de cabalos en

Galieia.

Representar ó sector.

" 3.- Pata levar a cabo os seus fins, a asociación desenvolverá as seguintes

competencias e acüvidades.

Seminarios.

Cursos formativos.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

I.

h.

a.

b.

c. Colal¡rclracións !óns que traballen no mesmo camp.
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d.

e.

f.

oó'

h

i.

j

ESTATUTOS VISADOS

O r ganización de c arueir as.

Regulación e cotrtrol das carueiras.

Elaborar un calendario de carreiras para a Comunidade Autónoma de Gilicia.

Exercer potestade disciplinaria e controis de dopaxe para xinetes e cabalos.

Expedir licenzas de xinetes, cab alos e preparadores.

Autoúzar as cores ós propietarios de cabalosentrenados en Galicia.

Manter un rexistro oficial que permita acreditar as actuacións, identidade,

xenealoxia, cambios de titularidade e calquera outro aspecto corr incidencia

na competición.

Calesquera outros que se recollan nos presentes

firma&s coé.eufros e1l!1,., ,. ':

Ea,€ral, tódás aqaelas qaé nos
:i;::.:.:tl f

sq*i#'da áso'ciación.
-: :::ij::iir' ' I

.i+ r:¡.;i'i:

+.- os #ficios que se obteñ4n p..,pja._ os-Iái#'ficios qne r" obT_X,,9$¡.fg .r1
ó cumprimento destes fins, sen q#'retpoiAarl repartii

fisicas ou xuri4Í.§*s, con ihterese lucrativo.

e convenios

e ó obxecto

CAPTruIO II

... DOS A§OCTADOS

1- Poderán ser int las persoas fisicas, con plena

capacidade de obrar e as persoas xuridicaSt?albiacordo do seu órgano competente, que nol1

teñan débedas pendentes coa asociación e que sexalr propietafios, criadores, xinetes, xuices

ou preparadores.

2.-Os acordos de admisión de socios tomaraos aXunta Directiva, unhavezrecibida a

petición por escrito dapersoaqne desexa ser admitida.

Artigo 7.- Clases de socios ou asociados.

Dentro da asociaciónpoderán existi-las seguintes clases de asociados,

a) fundadores, aque

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS

persoas que subscribiron a acta fundacional.
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b) Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición

da acta fundacional, cotr dereito a voto.

c) Honorarios, aquelas persoas que, a xuizo da Xunta Directiva, axuden de xeito

notable ó desenvolvemento dos fins da asociación, con yoz pero seu dereito a

voto; non intervirán na dirección da asociación.

Artigo 8.- Perda da cnnüción de socio. Expulsión.

1.-A condición cie asociado pérdese,

I. Por vontadc propia.

2. Por falta de pago de 4 cotas.

3. Por i*tcumprilnento das .súas'ob1lqas

pgp]§uqtquelt''Eravemente ós iifereses

d linario, con audiencia do itrteresado.

a yaalizadión de accións que
::!:-

Asoclació$ p.revio expediente

ou

d*

O acordo,de expulsión deberá ser ralificado pola Asemblea Xeral Extraordirraria e

corrtra a súa resolú61f&i$,i]fuderase recorrer ante axurisdición ordiruria-
:..

Artigo 9.- Dereiüm fucios.
,: ¡. --.,,

Os asociados tefleñ@ffi1ffidere{tos, .; =*1§"r"
-, - '1. Participar nas"@iffiq.d, ,-affiü" ,or órganos

::

2.

3.

representación, así como asistir aesembtea xeral eexerce-lo

se lle corresponde de acordo cos estatutos.

Ser infonnado da composición dos órganos de goberno e representación da

asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.

Ser oido con carircter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e

ser informado dos feitos que dean Lugar ás ditas medidas, debendo motivarse

o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.

Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios álei ov

ós estatutos.

de goberno e

dereito de voto,

4.

JOCKEY CLUB GALI
ESTATUTOS
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ESTATUTOS VI§ADOS

Artigo 10.- Obrigas dos socios.

Son obrigas dos asociados,

1. Comparti-las finalidades da asociación e colaborat para a súa consecuciór, .

2. Paga-Las cotas qtte se establezan.

3. Desempeña-los cargos para os que foron elixidos.

4. Acatar e cumpri-los acordos validamenfe adoptados polos órganos de

goberno e representación da asociación.

5. Acata-lo contido dos estatutos.

6. Ter unha boa conduta ilrdividual e civica.

te, a Xunta

Artigo 1

1.- O Pres asoéiaó,ión será designado po\a Asemblea

e o seu mandato du*t

Émrrs 14* Egt'L"H/

Poderá ser asistido nas súas un vicepresidente,

que o substituirá nos

-o

JOCKEY CLUB
ESTATUTOS

2.

a)

b)

c)

d)

e)

Presidente te.á -

Representa -la asociación pemnfe.c alquera organismo pítblico ou privado.

Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva; presidi-las

sesións da AsembleaXeral; dirixi-las dellberacións dunha e outra, e decidir

con voto de calidade no caso de empate.

Executa-los acordos adoptados polaXunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Orderra- los pagamen to s acor dados valid amente.

Asirra-las actas, cerlificados, pagamentos e outros documentos da asociación

xunto co Secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a

elaboración do documento de que se trate.

Páxina 5



éÉh
'(.Hl

hEx¡é-friü tÉnÍfiAi- DE ASOCIACIÓf{S
ESTATUTOS VISADOS

3.- Cando o Presidente cese no cargo, por ter concluido o tempo do seu mandato ou

caklueta outra ca$sa, a Xunta f)irectiva constituirase er1 Comisión Xestora e convocatá

eleccións nLLnprazo non superior a30 dias.

Artigo I 3. A Xunta Directiva.

1.- A XuntaDfuectiva estaráformada polo Presidente da asociaciótr, utr Secretaúo e

un Tesoureiro.

2.- Os cargos quc compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma

gratuita, sen prexuizo do dereito a ser rcembolsados dos gastos debidamente xustificados etr

económico nos

ta Dfuectiva. A

de reelección

a.

Renu laia,
Transcu plaAg.a'que foror*éli

de Íada,'a va adoptado por

inaria convocada

b.

c.

d. 4/5 dos

para talasociados reu

efecto.

A rcnuncia e o transcurso do ptazo non dan lugar ó cesamento automático, senón

que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó

dia do sucesor.

. As vacantes que se puideran producir duranfe o mandato de calquera dos membros

da Xunta f)irectiva, serán cubertas provisoriamente entre os membros el1 reserva, se os

houbese ou, rlo seu defecto, por designación provisoria de Xutrta Directiva ata a elección

definitiva pola Asemblea Xeral.

JOCKEY CLUB GAL
ESTATUTOS
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En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como minimo por 3

persoas, que exerceránas funcións de Presidente, Secretario e Tesoureiro.

Artigo I 4.- Atribucións.

A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións,

i. Programar e dirixi-las actividades asociativas.

2. Leva-la xestión administrativa e económica da asociación.

3. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anua) de ingresos e

gastos, asi corno o estado de contas do ano anterior.

4. Convocar e fixa-la data da Asemblea Xeral.

5. Propoáerller.á.AsembleaXeral'á'fixacign de cgtasordinarias e extraordinarias

ados.pafdos asocl----- -.

7. . W" norlnas interiore,s de or§úl*iración e exercer cántas-ffións non estean

8. klver sobrc as solicitudcs dá ir.rgreso dc novos asociados. "'
9. i#@n"-r ó f,an¡m,*lul¿aa¿¡ a" 

"s*iááO* 
á RsembMi i, ar para a sua

_a a,.: ., ,.

a@ación, inrpulsando e dirixindo as súas tarefas. ,,: ..,..

I0. Remlve-los procedementos disciplinarios que se instrúan.

11. AqüÉ,i#,*". non veñan atribuídas expresamente.,4 outro órgano da
'i:-.::- ""' r:;"1;¡

asociffiitiit.
':::i:i'i:a ::':r':

' !l:?::!il::::: i
",ii::i:ilt:i!j-

Artigo rs. n""Jáñ$
1.- A Xunta Directiva

A Xunta Directiva será convocada polo Presidente, a iniciativa propia ou a petición

de calquera dos seus compoñentes. A convocatoria realizarase cunha antelación de sete dias

á celebración da reuniórr.

A convocatoria deberá conler o lugar, dia e hora da reuttión e os asuntos

gomprerrdidos na orde do dia.

2.- Para que os acordos daXunta Directiva sexan válidos,

maioria de votos dos asistentes, setrdo necesaria a concoruencia,

deberán ser adoptados poia

polo nrenos, da metade máis

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS
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un dos seus membros e, en todo caso, do Presidente ou vicepresidente e o Secretario ou

persoa que o substitúa. En caso de empate nas votacións o Presidente terá voto de dirimente.

O Secretario ou, l1o seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das sesións,

que se transcribirá ó llbro de acfas.

Artigo 16.- Comisións.

Os membros da Xunta l)irectiva presidirán as comisiólls que a propia Xunta acorde

constituir, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de

acadar delas as infbrmacións necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de
'l 

_ 
1,.,.

asociados que acor@ aXunta f)irectiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

A Asemble a Xeral de asociados e asociadas é o órgano de exp da vontade da

:,,t a

Artigo 1.7.- AAsernblea Xeral.

o Presi&de e o Secrefario daMesá dá'Ásernblea serán o
:: . $:lr' .tl

Xunta Oirectitqfu ¡¡.t

con car ácter or:dina¡io como .rfi iitjfno

correos electrónicos dos asociados e locais da asociación

no domicilio ou correo electrónico dos asociados para as

o Secretario da

i"rj'.tl:'

Artigo 1 §},,§E*rnións
A Asembleáj:S§8*#' reunirase unhavez ó ano, e

o soliciten o 70o/ocon carácter ext

dos socios.

ntas veces o acorde a Xtmla

iixido ó Presidente, autorizado

coas sinaturas dos solicitantes, no que se pxpóña o motivo da convocataria e a orde do dia.

Neste suposto, a Xunta Directiva poderá incluir outros puntos na orde do dia e as propostas

que se estimen pertinentes.

Artigo I 9.- C.onvocatoria

Tanto a Asemblea Ordinaia como aExtraordinaria serán convocadas con 15 días de

antelación polo Presidente da Xunta Directiva.

A notificación farase nos

para as asembleas ordinarias; e

asembleas extr aor dinarias.

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS
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f)ende a publicación da convocatoria, cada socio poderá solicitar no domicilio social

a documentactón correspondetrte ós puntos que se incluan na orde do dia.

Artigo 20.- C.ompetencias da Asemblea Xeral Ordimaria.

Serárr competencias da Asemblea Xeral Ordinaria'

1. Aproba-lo plan de actividades.

2. Examinar e aproba-las contas ebalances do exercicio auterior.

3. Aproba-los presr"rpostos de ingresos e gastos paracada exercicio.

4. Exame e aprobación das cotas.

XuntaDiftctiva

ffiq;u r-:-G -Br,i

ii'.iil4 &,@t !"!.u

a.
,.4,,*,,.,r,:'._r..,; r.'

ffi@á por razóns de urxencia

toria, sen grave prexuizo

á Asemblea Xeral Ordinaúa ot+ a

Artigo 22. Constitución.

A Asemble a Xeral quedará validamente constituída sempre que concortan a metade

máis un dos socios na primeira convocatoria ou transcorrida media hora en segunda

eonvocatoria, con calquera número de asisterrtes, pero, en todo caso, coa presenza do

Presidente ou Vicepresidcnfe e o Secretario ou persoa que o substitúa.

Será posible a delegación de yoto sempre e cando na convocatoria de Asemblea Xeral,

ordinaria ou extraordinaria, non se indique o contrario. Para formalizar a delegación de

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS

71.
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voto requirirase a presentacióIl dun poder notarial especifico ou por cortparecencia previa e

conxunta das partes ante a Xunta f)irectiva. Deberán presentar un escrito de solicitude de

delegación de voto ante a Xunta Directiva acompaiado da documentación identificativa dos

interesados.

O Presidente da Asernblea poderá autoúzar a asistetrcia de calquera outra persoa que

xulgue conveniente, en función dos asuntos atraiar na mesma.

Artigo 23.- Adopción de acordos.

Os acordos adoptados deberán

asistentes ou represñ'ttados, excepto os

requirirán maiona.de dous terzos.

,¡,lt.ttil 
"

selo polo voto afirmativo'da maioria simple dos

relativos ós aparfado§..d9 1 &.J do artrgo 27o, que

A con@r@ión levaramse os acordos ó libro de actas e

seguinte sesión'ce

ós preceptos altteriores

Presidente, o

Asemblea

a tódolos

Secretario ¿a Áig.iir¡l ea. k acta deberá

Xeral e aprob$da,,p'ola maloria @

Os

asociados, inc1u'i#i&,notr asistentes.

As sesións a@§ffi$! cando así o determine o

Posteriormente, o Secf6tffiffibederá

.:t:1 :1§.:.

PresiderttQ.l§ Ñáamente procederase

+Sé-:ü¡:Uera ser aprobada.

do dia. Cada punto será$ informado polo membro da Xunta Directilá'q'Íie l1e corresponda, procedéndose ó debate e a

aprobación dos correspondenfes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a

mateúa de que se trate.

Durante a celebración da Asemblea, os socios poderán solicitar verbalmente os

irrforrtes e aclaracións que corrsideren convenientes acerca dos asuntos cortlprendidos na

qrde do dia e, en caso de noll ser posible satisf'acer o dereito do socio nese moñlento, a Xunta

Directiva estará obrigada a factlitarlle esa informacióI1 por escrito detrtro dos sete días

seguintes á celebración da Asemblea.

JOCKEY CLUB GALICI
ESTATUTOS
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Artigo 25.- lmpugnación de acordos.

Os acordos que vaian contra estes estatutos ou itrfrinxau os fins da asociaciÓn

poderán ser recorridos en reposición diante da AsernbleaXeral.

A partir da resolución do recurso de reposici ón, quedará expedita a via para recolTer

per ante a xurisdici ón or dinaria.

o Presidente

icio otzamentario antes do

membros da asoctación nos

Artigo 28.- Os vocais.

Os vocais terán as seguintes atribucións,

1. Realiz.m programas e propostas tra súa íxeade actuacíón.

2. Desempeña-lostraballos que lle sexan encomendados pola Xutrta Directiva.

JOCKEY CLUB
ESTATUTOS
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CAPTruI,O ry
REXIME ELECTORAT

Artigo 29.- Convoc atoia.

O procedemento para as eleccións terá comezo coa convocatoria correspotrdente,

aprobada polo Presidente , logo de consulta co Consello . A notificación deberá ser obxecto

de publicación nurrha páxína de acceso público, na cal se abriráun apartado especiftco para

as eleccións.

Debe ser indicada no anuncio a apertura dun prazo de dez

i n serc ión n a páxin4$i eb pt4 .a..pre sen tac ión das gandidlJu.rQü"...,

da Xunta Directiva

naturais a partir da

terán nirse os seguintes

Ser maior

Estar o

de plena

Artigo 32o.- Requisitos das canüdafinas.

Ademais do cumprimento polos membros das

estabiecidas no artigo anteriqg, as propias candidaturas

cumprimento dos deberes

como efecto directo ou

a desempefar cargos

de inhabilitacrón para

candidafuras das condicións

ptesentaranse por escrito nas

SOCiaiS. -:,:.".,r,,-:i .,- 
. i :,r, " i.§ffiffi**"

Non estar suxeito a calquer,ffio"q sanción que tefla

accesorio a inhabtlitación ou pri:tación do dereito

directivos en entidades deportivas.

Non encontrarse condeado por sentenza firme a pena

ermprego ou cargo pítblico.

Ser socio doJOCKEY CLUB GALICIA con, a 1o menos, dons anos de antigüidade

inirrterrompidapara o cargo de Presidente.

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS
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oficinas da asociación, ofrecendo para notificacións ull domicilio postal e unha dirección de

correo electrónico.

Artigo 33o.- Wlarnación de candtdatwas.

1. No dia natural inmediato seguinte ó vencemento do prazo de presentación de

candidaturas a Xunta Electoral procederá a examinalas e en caso de cumprir os requisitos,

proclamaraas.

2. Dito acordo ilrsertarase ese mesmo dia na páxina de publicación da

asociación. O réxime de recursos contra o mesmo será o establecido con carácter xeral. O
,.4

prazo de recursos c@tezafáecompltar a,pafttr da dTta de..yr e"rción.:,l-, 
:

:3.i _:i:g. S *¡¿o cal'fose o número de candidaturas proclawad

seu caso, trala:*jü.§,{üciói,r dos indicados recursos, procederase da segui

110

seus integrantcs qucd arán proclamados pola Xunta Electoral como membros

fro.*guir coprocedemento electoral. ,,i .
:

- Cuñá§li & exisfise un uúrnero de candidatos supei{d* ires, o Presidente en
,t:::.,. ..: rj::::l

funci:6*.t*,.é#ntocará novas eleccións no pr.ázo m{$!$$ url mes eximindo ás
l

¡sffi ¡scorrido este prazo non

existise "ri' &-.car,didato. ruffimu :m b Presidente saítrte, oida a
::--li;-"

Xunta DirectifáÉf § á¡: convocará,-,1-ffiffiéAiuto unha Asemblea Xeral

Extraordin aria para a sua celJraciórt dentro dos quinc e dias nafurais

seguintes, para que se adopten os acordos que se estimen pertitrentes. En todo

caso, deberáprocederse polo Presidente en f'uncións, oida aXuntaDfuectiva, á

convocatoria de novas eleccións flo prazo máximo de tres meses.

Cando existisen máis de llove candidaturas valtdas, declararase a

continuación do proceso electoral.

4. Os acordos correspondentes a cada unha desas tres hipóteses terá o nlesmo

réxime de publicidade, difusión e recursos que tivo l1o seu dia a convocatoria electoral.

JOCKEY CLUB GALICI
ESTATUTOS
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Artigo 34o.- Votación.

A votación teráhtgar mediante compatecencia persoal na Asemblea Xeral convocada

a tal efecto, nunha mesa que estará gobernada por tres socios con dereito a voto, designados

poLaXunta Electoral por sorteo.

O máis anfrgo deles actuará como Presidente; o máis novo actuará como Secretarto.

O elector terase que identificar persoalmente mediante o seu Documento Nacional de

Identidade. Só se admitirá a emisiórr dun voto tras ter comprobado que o nome do votante

frgura no Censo electoral.

R¡Xs", ac Cl.;-r *r.¿ffi Ñ6
ESTAruTOS VISADOS

B GALICIA que exerce as

tramitación eprepafacrctT,

-. ;:;!;,rr::i¡-;A Xunta Electoral'Éi¡l$,iü*

funcións que se indican'

desenvolvemenlo dos procesos electorais.

JOCKEY CLUB GALICIA

protestas " ,@L@ución! que.. trd'hi,,iboen atendidas; pli*srnaruanse Br acta que se

comunicará inntédistamente polos medios axeitados á Xunta Elecloratr; que á sua vez

comunicarao á &rnbiea, proclarnando ós vocais designados, asi coltto a,lista ordenada de

l'eservas.

A Xunta Electoral estará integrada por tres titulares e dous suplentes, todos

eles socios cunha antigij'idade mínima de dous anos, designados pola Xunta

Directiva.

O nomeamenlo durará ata a finalización do proceso electoral.

No baso de prcrducirse yacantes, a Xunta Directiva procederá á sua cobertura.

Actuará como Presidente daXunta Electoral o membro de maior idade e de

Secretario o máis novo.

As decisións da Xunta Electoral, que deberán estar motivadas, publicaranse na

ESTATUTOS
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plantexar recurso arúe o propio órgano no praz-o de un dia natural dende a

publicaeión das decisións. O recurso de}rurá resolverse, incluíndo a

publicación da resoluciónnapáxina web, no praz.o de dous dias.

CAPÍTT'IO V

RHUME ECONÓMICO

Artigo 37.-Pafrmonto.

A a;icrr;iación carece de patnmonío findacional.. O peche do exercicio económico

coincidirá co do ato nataral.

Artigo 38.- Réxime de pre.suposto anuaL

A asociación funcionará en re.1§,dé.psesuposto anual, con paúidas üferenciadas

de ingresos e gastos.

O bonsdor,'d" pr"rrrposto'será ebborudo polo tesoureiro da al*r;iarfon, que deberit

teto preparado anles da eeLebración da Asemblea Xeral Ordinana, a fin de que poida ser

aprobado nesta.

Artigo 39.- Recursos-

A asociación manterase dos seguintes trecursos,

1. Os ingrrsos que se poidan recibir polo desenvofuemento das acnwdades da

2. Os ingrrcsos derivados d¿ xestión dos dereitos de imaxe das caneiras de

cabalos, dos que rerátttular.

3. Os ingresos extraordinartas que propoña aXunta Directiva e sexan aprobaáas

polaAsemblea.

4. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades

priv aáas ou parf iculares.

5.

6.

Cánones ou calequeta ingrlesos que a asociación obtefra dos

hipódromos ou outras en desenvolvemeflto óe caweiras de cabalos.

Calquera outro ingreso iva vixente paru actridades non

lucrativas.

Artigo 4O,- Cotas de

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS
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ESTAruTOS VIS,XDOS

Artigo 40.- Cotas de socios.

A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará fanto as cotas

ordinarias cot11o as extraotdinaúas que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado

dedicarase a atende-las necesidades da asociactón.

Artigo 4I.- Cont¿s daasciacit¡n.

Anualmente, coll referencia ó ultimo dia do exercicio económico de cada ano,

elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memotia, que será posta a disposición

dos asociados, durante Ltn prazo non inf'erior a 15 dias ó sinalado para a celebración da

Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas. ,,.,.

bancarias

sera

c-a99 poderár serd ídos entre os

Ártigo 44-
.

O regulamento de réxime interno* nb*§q,.lr caso, desenvolverá aquelas

contemplad as directamente nestes estatutos, e non pode ir en ningún caso

estipulado neles.

En todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ó ordenamento

xurisdicional civil.

Artigo 45.- Réxime documental.

lntegrarán o réxirne documeutal da asociación,

JOCKEY CLUB GALIC
ESTATUTOS

materias non

en contta do

CAPTIIJIO W
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O Libro de Rexistro de socios, no que constarán os seus tlomes, apelidos,

Documento Nacional de ldentidade, especificación da categoría que ostenta

dentro dahípica (propietario, criador, xinete , xuiz ou preparador), data de alta

ebaixa, e data datoma de posesión e cese nos cargos que ostentase.

a Xunta

meses de

antes da

DA ASOCIACIÓN

Artigo 46.- Modific aci6n dos Estatutos.

Os ditos estatutos só poderán ser modificados por acordo da Asemblea Xeral

Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas 213 partes dos asociados.

A proposta de convocatoria deberá ir acompaflada do texto das modificacións

propostas.

Artigo 47.- Causs de disolución.

A asociación disolverase polas seguintes causas,

JOCKEY CLUB GALICTA
ESTATUTOS

Páxina l7



__-____
' ,.*e r ¡.v_üi.\.Á__ D: ASSCIACIOi¡S

ESTAruTOS VISADCé

Yoluntanamente por acordo dos asociados adoptado polas 213 partes dos

asistelltes á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.

Por imposibilidade de cumprir os

acordo da Asemblea Xeral, pola

anterior.

Por sentenza xudicial firme.

fins previstos nos Estatutos apreciada por

mesma ntaioría establecída no parágrafo

rá tres asociados

-la liquidación

r.ltante.

$
§

\

O xusti

paraproceder áit

Artigo 50.-

En todo o non

ll20o2, de 22 de marzo, reg

JOCKEY CLUB GALICI

tt
$r

lacron non

ns que os desta

o réxime previsto na Lei

ESTATUTOS
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rfl ,'-+--!ó.

's'l

E de conformidade co anterior, os presentes Estatutos quedarl impresos en dezanove

follas de papel comúll, por vnha soa cara e son asinados en tódalas súas páxinas, por

fríplicado e aLLn só efecto, polos membros do órgano provisiollal de goberno no lugar e data

arúba sinalados.

PRESIDENTI. Don Jaime Y áz.qtez Aldemunde.

Marta Amadora Rodrfgpez Cane¡re

(t) ErcR[rUA foce(cy cLuB GALlctA

JOCKEY CLUB GALICIA
ESTATUTOS
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