Artigo 2. Esta Asociación constitúese por tempo indefinido, e só se disolverá por acordo da
Asamblea Xeral ou polas causas previstas nas leis. Terá un carácter acofesional e non
partidista, e ante todo comprometido coas liberdades sociais.
Artigo 3. A existencia desta Asociación ten como fins:
a) Loitar pola igualdade efectiva e a liberdade afectiva e sexual e de identidade de
xénero das persoas LGTBI (lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais) en
tódalas súas manifestacións saudábeis, tanto no plano privado e persoal como no
público.
b) Loitar contra da discriminación machista e sexista, traballando nos eidos de muller e
igualdade.
c) A promoción da saúde, tanto física como psíquica, derivada das relacións afectivosexuais, traballando especialmente na prevención do VIH/SIDA e outras ITS.
d) A realización de labores educativas, informativas, formativas e culturais que
fomenten o coñecemento e a desmitificación da diversidade afectivo-sexual e da
identidade de xénero, co fin último de acadar unha integración efectiva e completa
de tódalas persoas.
e) A realización de actividades de tempo libre enfocadas tanto aos/ás membros da
asociación, como a persoas alleas a ela. Nestas actividades a diversidade afectivosexual e de identidade de xénero poderase vivir con total normalidade, potenciando
a amizade, compañeirismo e solidariedade entre os/as participantes desde o
respecto e a igualdade. Deste xeito, cumprimos o ditado na Declaración Universal
dos Dereitos Humanos e na
Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea.
f) Traballar en especial por transmitir estes valores á mocidade, nos eidos de
educación e de xuventude. A asociación contará cunha sección xuvenil da que
formarán parte de maneira automática os/as socios/as que teñan entre 16 e 29 anos
de idade.
g) A facilitación de asistencia e información a persoas LGTBI, e tamén aos/ás
familiares e achegados/as, no referente á súa integración, situación social,
problemática xurídica e laboral, e cantas cuestións lles puidesen xurdir en torno á
súa condición afectivo-sexual ou a súa identidade de xénero.
h) Facer un especial esforzo en brindar apoio e achegar información e valores a
colectivos con maior vulnerabilidade e con menor acceso á información, en concreto
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Artigo 1. Coa denominación de ASOCIACIÓN POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL
DA CORUÑA (A.L.A.S da Coruña) contitúese unha entidade social ó amparo da Lei
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asocaición, e normas
complmentarias, con capacidade xutídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo
de lucro.
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Capítulo I
DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO:
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ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL
DA CORUÑA

Artigo 5. A Asociación establece o seu domicilio social na Rúa Cardenal Cisneros, portal 68,
baixo dereita, CP 15007 de A Coruña. O seu ámbito territorial, no cal vai realizar
principalmente as súas actividades, é a Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo
das que eventualmente se puidesen realizar en calquera outro punto do Estado Español, da
Unión Europea ou doutros países.

CAPITULO II
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Artigo 6. A Asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva formada
por: un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a (opcional), un/a Secretario/a, un/a
Tesoureiro/a, e os/as Vogais que a Asemblea Xeral decida, cun máximo de catro. Estes
serán designados e revocados pola Asemblea Xeral e o seu mandato terá unha duración de
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a) Denunciar en medios de comunicación ou mediante actos públicos os casos
de discriminación e marxinación de individuos por razón da súa realidade afectivosexual ou a súa identidade de xénero
b) Organizar campañas co fin de sensibilizar, informar e concienciar á sociedade sobre
a LGTBIfobia e a discriminación que poden sufrir as persoas pertencentes ao
colectivo LGTBI na sociedade.
c) Organizar campañas de información de orientación sexual e de identidade de
xénero, se fose preciso en colaboración con outras entidades, facendo fincapé na
diversidade afectivo-sexual e de identidade de xénero.
d) Manter un servizo de información, asesoramento e apoio LGTBI, os/as seus/súas
familiares ou achegados/as, ou para calquera persoa interesada no tema.
e) Entaboar colaboración con entidades semellantes e afins, xa sexan colectivos
públicos ou privados que traballen na defensa dos Dereitos Humanos e que
fomenten a cooperación e solidariedade.
f) Levar a cabo campañas de promoción da saúde, especialmente ao respecto
daqueles problemas e enfermidades máis intimamente relacionados coa
sexualidade.
g) Realizar a publicación periódica de boletíns informativos sobre temas de
actualidade, opinión, ou doutra índole relacionados co mundo LGTBI ou co traballo
da Asociación.
h) Organizar actividades lúdicas e culturais, como a realización de charlas, parladoiros,
obradoiros formativos, ciclos cinematográficos, representacións teatrais, concertos,
festas e todo tipo de actividade que potencie o coñecemento plural da vivencia
sexual e afectiva das persoas así como tamén da identidade de xénero.
i) Formar un grupo de conversación e lecer, sen outro fin que o de proporcionar un
ámbito acolledor a persoas LGTBI.
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Artigo 4. Para o cumprimento destes fins realizaranse as seguintes actividades:
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i)
j)

a terceira idade, migrantes, persoas en risco de exclusión social e persoas que
habitan no medio rural.
Traballarase a prevención e a axuda a vítimas de delitos de odio por LGTBIfobia
Teranse en conta as cuestións de interseccionalidade e de discriminacións
múltiples.

Tódolos cargos que compoñen á Xunta Directiva serán non remunerados sen prexuízo do
dereito a ser reembolsados os gastos debidamente xustificados e deberán carecer de
interese económico nos resultados da actividade por si mesmos ou por persoa interposta.
Conforme o artigo 32.1..c) da L.O. 1/2002 estabelécese que os/as membros dos órganos de
representación poderán recibir unha retribución adecuada pola realización de servicios
diferentes aos que lles corresponden como membros do órgano de representación.
Artigo 7. Estes cargos poderán causar baixa:
a) Por expiración do mandato.
b) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva.
c) Por cese, motivado polo incumprimento, voluntario ou non, das obrigas que tivesen
encomendadas. Dito cese pode ser enunciado preventivamente polo resto de
membros da Xunta Directiva, pero para ser efectivo deberá ser ratificado pola
Asemblea Xeral.
Artigo 8. Os/as membros da Xunta Directiva que esgotasen o prazo para o cal foron
elixidos/as, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento no que se produza a
aceptación dos que lles substitúan.
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1 ano, aínda que unha mesma persoa pode ostentar un mesmo cargo en sucesivos
exercicios de maneira indefinida.

a) Dirixir as actividades asociativas e levar a xestión económica e administrativa da
Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.
b) Executar os acordos da Asemblea Xeral.
c) Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral os Balances e as Contas
anuais.
d) Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral
de socios/as.
Artigo 11. O/a Presidente/a terá as seguintes atribucións:
a) Representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou
privados.

Escriba el texto aquí
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Artigo 10. As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral, a tódolos
actos propios das finalidades da Asociación, sempre que non requiran, segundo estes
Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral. Son facultades particulares da Xunta
Directiva:
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Artigo 9. A Xunta Directiva reunirase cantas veces o determine o/a seu/súa Presidente/a e a
iniciativa ou petición de calquera dos seus membros. Quedará constituída cando asista a
metade máis un/ha dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán
ser tomados por maioría simple de votos. En caso de empate, o voto do/da Presidente/a
será de calidade. Ola Secretario/a, ou, no seu defecto, ola Vicepresidente/a, levantará acta
das sesións. Dita acta transcribirase no libro preparado a tal efecto.

Artigo 12. O/a Vicepresidente/a ou ola Secretario/a substituirá ó/á Presidente/a na ausencia
deste/a, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións
que el/ela.
Artigo 13. O/a Secretario/a terá ao seu cargo a dirección dos traballos puramente
administrativos da Asociación:
a) Expedirá as certificacións.
b) Levará os libros da Asociación que sexan legalmente estabelecidos.
c) Redactará e lerá as Actas de tódalas reunións da Asociación, sexan estas da
Asemblea Xeral ou da Xunta Directiva.
d) Levará o ficheiro de asociados/as.
e) Custodiará a documentación da entidade.
f) Cursará as comunicacións sobre designación de socios/as, directivos/as e demais
acordos sociais inscritibles os socios/as e ós Rexistros correspondentes.
g) Cumprirá as demais obrigas documentais da Asociación nos termos que
h) legalmente correspondan.
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b) Exercer os labores de coordinación dos/as socios/as ou colaboradores e as
actividades da Asociación.
c) Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta
Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e outra.
d) Autorizar co seu visto bo as actas das sesións, tanto da Xunta Directiva como da
Asemblea Xeral.
e) Ordenar pagos e autorizar coa súa sinatura os documentos, actas e
correspondencia da Asociación.
f) Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no
desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen
prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva.

Recadará os fondos pertencentes á Asociación.
Custodiará ditos fondos.
Custodiará a documentación de contabilidade das transaccións da Asociación.
Dará cumprimento ás ordes de pago que expida o/a Presidente/a.
Presentará as contas anuais da Asociación e proporá o presuposto para o exercicio
seguinte.

Artigo 15. Os/as Vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta
Directiva, e así como as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a
Asemblea Xeral lles encomende. A única vogalía de carácter obrigatorio será a adicada aos
temas de mocidade e dirixirá a sección xuvenil da asociación.
Artigo 16. As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos/das
membros da Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre ditos/as membros ata a
elección definitiva pola Asemblea Xeral
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a)
b)
c)
d)
e)
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Artigo 14. O/a Tesoureiro/a:

Artigo 17. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará
integrada por tódolos/as asociados/as.
Artigo 18. As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A ordinaria
celebrarase unha vez ao ano dentro dos catro meses seguintes ao peche do exercicio; as
extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, ó xuízo do/da
Presidente/a, cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o propoña por medios fidedignos
ao menos unha décima parte (redondeando á alza) dos/das asociados/as, sempre cun
mínimo de tres persoas.
Artigo 19. As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por medio fidedigno
expresando o lugar, día e hora da reunión así como a orde do día con expresión concreta
dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea
en primeira convocatoria haberán de mediar ao menos quince días para a Ordinaria e tres
días para a Extraordinaria, podendo así mesmo facerse constar, se procedese, a data e
hora na que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra
poida mediar un prazo inferior a media hora.
Artigo 20. As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela un terzo dos/das
asociados/as con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de
asociados/as con dereito a voto.
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CAPITULO III
ASEMBLEA XERAL

Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes, que resultará cando os
votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables a estes efectos os votos
en branco nin as abstencións.

Nomeamento de membros da Xunta Directiva e administradores/as.
Acordo para constituír unha Federación de asociacións ou integrarse nelas.
Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado.
Modificación de estatutos.
Disolución da entidade.

Artigo 21. Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:
a)
b)
c)
d)

Nomeamento anual dos/das membros da Xunta Directiva.
Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva.
Examinar e aprobar as Contas anuais.
Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades anuais
da Asociación.
e) Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias
Artigo 22. Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria:
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a)
b)
c)
d)
e)
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Será necesario maioría cualificada das persoas presentes, que resultará cando os votos
afirmativos superen a metade destas, para:

Modificación dos Estatutos.
Disolución da Asociación.
Nomeamento de emerxencia dos/das membros da Xunta Directiva.
Resolver sobre a admisión de novos/as asociados/as.
Expulsión de socios/as, a proposta da Xunta Directiva.
Constitución de Federacións ou integración nelas.
Nomear novas Vogalías ou delegados/as para algunha determinada actividade da
Asociación, así como disolver estas formacións de ser necesario.
h) Toma de decisións de funcionamento da Asociación.
i) Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea Xeral
Ordinaria.

CAPITULO IV
SOCIOS E SOCIAS
Artigo 23. Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas maiores de idade con
capacidade de obrar que teñan interese nos fins da Asociación. Amais de menores de polo
menos 16 anos de idade, que presenten a debida autorización dos seus pais/nais ou
titores/as legais. A admisión de novos/as socios/as será automática, salvo negativa expresa
de polo menos 3 socios/as, en cuxo caso a admisión será sometida á Asemblea Xeral
Extraordinaria.
Artigo 24. Dentro da Asociación existirán os seguintes tipos de socios/as
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a) Socios/as de número, que serán os/as que ingresen na Asociación.
b) Socios/as de Honra, os/as que polo seu prestixio ou por ter contribuído de modo
relevante á dignificación e desenvolvemento da Asociación, ou aos seus fins, se
fagan acredores de tal distinción. O nomeamento dos/das socios/as de Honra
corresponderá á Asemblea Xeral Extraordinaria. Os/as socios/as de Honra estarán
eximidos/as de tódolos dereitos e obrigas dos/das socios/as de número.

Artigo 26. Os/as socios/as de número terán os seguintes dereitos:
a) Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus
fins.
b) Desfrutar dos servizos que a Asociación poida ofrecer.
c) Participar nas Asembleas con voz e voto.
d) Ser electores/as e elixibles para os cargos directivos.
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a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.
b) Por incumprimento das obrigas económicas, se deixase de satisfacer as cotas dun
ano. c) Por incumprimento dalgunha das obrigas que para coa Asociación adquirisen
voluntariamente, tras someter dito cese á decisión da Asemblea Xeral
Extraordinaria.
c) Por actuar en contra dos presentes estatutos ou por violar o espírito de liberdade
que a Asociación defende, tras someter dito cese á decisión da Asemblea Xeral
Extraordinaria.
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Artigo 25. Os/as socios/as causarán baixa por algunha das causas seguintes:

Artigo 27. Os/as socios/as de número terán as seguintes obrigas:
a) Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas Xerais e a
Xunta Directiva.
b) Aboar as cotas periódicas e extraordinarias que se fixen.
c) Desempeñar, no seu caso, as obrigas inherentes ó cargo que ocupen.

CAPITULO V
RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 28. Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades
da Asociación serán os seguintes:
a) As cotas de socios/as, periódicas ou extraordinarias. A súa periodicidade e importe
será decidido pola Asemblea Xeral Extraordinaria.
b) As subvencións, legados ou herdanzas que puidese recibir de forma legal por parte
dos/das asociados/as ou de terceiras persoas.
c) Calquera outro recurso lícito.
d) Artigo 29. No momento da súa constitución, a Asociación carece de Patrimonio
Fundacional.
Artigo 30. O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 de
decembro de cada ano.
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e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
f) Facer suxestións ós/ás membros da Xunta Directiva en orde ao mellor cumprimento
dos fins da Asociación.

DISPOSICION ADICIONAL
En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos aplicarase a vixente Lei Orgánica
1/2002 de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións
complementarias.

DILIXENCIA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Os presentes Estatutos son modificación e substitúen aos anteriores. Foron aprobados tal e
como consta na acta da Asemblea Xeral Extraordinaria, reunida no día 26 de xuño de 2021.
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Artigo 32. En caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora, a cal, unha vez
extinguidas as débedas, e se existise sobrante líquido, o destinará a fins que non desvirtúen
a natureza non lucrativa da Asociación, concretamente a donativos a outras asociacións
semellantes, da cidade da Coruña ou de calquera outro punto da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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CAPITULO VI
DISOLUCIÓN
Artigo 31. A Asociación disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral
Extraordinaria, convocada a tal efecto.

Dª. Ana García Fernández, presidenta, e D. Carlos Manuel Tilve Álvarez, secretario da
Asociación ALAS A Coruña (Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual), fan constar que
os presentes Estatutos están redactados coa inclusión das modificacións acordadas en
asemblea xeral celebrada o 26/07/2021, de acordo cos requisitos establecidos na LO
1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e seguindo o procedemento
previsto nos seus Estatutos.

En A Coruña, a 8 de setembro de 2021.

Visto e Prace
A Presidenta

Asdo.: Carlos Manuel Tilve Álvarez

Firmado por GARCIA
FERNANDEZ ANA
CRISTINA 47361153J el día
09/09/2021 con un
certificado emitido
Asdo.: Ana García Fernández
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Firmado por TILVE
ALVAREZ, CARLOS MANUEL
(FIRMA) el día
09/09/2021 con un
certificado emitido por
AC DNIE 005
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O Secretario
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Dilixencia:

