
CAPÍTULO 1 

DA ASOCIACIÓN EN XERAL 

 

      Artigo 1º.- Constituése en FANPO unha asociación sen ánimo de lucro que se 

denominará FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DE 

CENTROS DE ENSINO PÚBLICOS DAS COMARCAS CONDADO-PARADANTA 

E LOURIÑA.  

 

Está formada en exclusiva por ANPAS procedentes dos centros de ensino público dos 

Concellos integrados nas Comarcas de Condado-Paradanta e Louriña, que aceptan os 

principios nos que se fundamenta esta Federación. 

 

A Federación rexerase polos presentes Estatutos, pola lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, 

reguladora do Dereito de Asociacións e pola demáis lexislación existente en materia de 

Asociacións que lle sexa aplicable. 

 

Artigo 2º.- A Federación ten personalidade xurídica propia e plena capacidade para 

administralos bens, representando ante calquera clase de Organismo Público ou Privado os 

intereses dos asociados. 

 

    Artigo 3º.- Os principios da Federación son: 

 

a) Conseguir un ensino público de alta calidade e gratuíto que desenvolva a 

personalidade humana no respecto ós principios democráticos, e as 

liberdades fundamentais, centrado no país e aberto ó mundo e formado no 

respecto do pluralismo e da convivencia. 

 

b)    Respetar a autonomía de cada unha das asociacións de nais e pais asociadas, 

sen inmiscuirse nos seus asuntos internos. 

 

c) Non é responsable dos actos individuais que programen as asociacións 

federadas, nin pode reclamar a ningún asociado que adoite ou apoie acordos 

que vaian contra dos seus intereses, nin apoiar a ningunha ANPA asociada en 

prexuízo de outra ou contra outras 

. 

d) Igualdade de tódalas ANPAS que a forman. 

 

e) A admisión ou separación de cada ANPA é libre e voluntaria 

 

f) Ningún asociado nin directivo pode utilizar a Federación en defensa de 

intereses particulares e persoais ou con fins partidistas. 

 

g) É independente de calquera organización política 

                              . 

Artigo 4º.- Son fins principias da Federación: 

                               

a) Coñecer a situación do ensino público, e divulgar no seu ámbito todas aquelas 

medidas e actuacións que axuden ó seu desenvolvemento. 

 



b) Representar e defender as ANPAS federadas e os seus intereses, para a defensa 

e mellora do sistema públio de ensino. 

 

c) Colaborar coas autoridades educativas da Consellería de Educación do 

Concello de Ponteareas participando en tódolos organismos e consellos, 

facendo suxestións, propostas e informes nos que se recolla as opinións do 

colectivo de nais e pais no sistema educativo, e establecendo convenios e 

concertos para o mellor cumprimento dos nosos obxectivos. 

 

d) Fomentar a creación e participación no Consello Escolar Municipal. 

 

e) Potenciar e coordinar os esforzos e inquedanzas e aspiracións de tódalas 

ANPAS que pertencen á Federación. 

 

f) Potenciar a formación de ANPAS en tódolos centros e niveis así como a 

integración das mesmas na Federación. 

 

g) Asociarse con outras Federacións a nivel autonómico, estatal e europeo, 

sempre que teñan os mesmos fins e natureza: ou impulsar a creación dunha 

Federación de federacións a nivel provincial e autonómico que sendo da 

mesma natureza recolla os nosos fins e obxectivos, e que garanta a nosa 

participación e/ou leve as nosas propostas a tódolos organismos de ámbito 

superior ó do noso territorio de actuación. 

 

h) Promover toda clase de actividades culturais e formativas que sirvan para 

potenciar a formación integral dos nenos e nenas e dos seus pais. 

 

i) Potenciar a participación de nais e pais nos consellos escolares e a 

colaboración franca cos equipos directivos dos centros, na procura do ensino 

público de alta calidade. 

 

Artigo 5º.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a Federación organizalas seguintes 

actividades: 

 

a) Facilitalas relacións Pais-Profesores. 

 

b) Organizar actos públicos, conferencias, mesas redondas, círculos de estudios,       

cursiños, etc… 

 

c) Organizar excursións, visitas instructivas, actos culturais, deportivos, etc… 

 

d) Potenciar por medio de concurso, cursiños, charlas, etc…, o coñecemento da 

cultura e o idioma galego, o noso pasado histórico e a realidade social do noso 

país. 

 

Como Federación sen ánimo de lucro destinarase aos devanditos fins polo menos o 

setenta por cento das rendas netas e outros ingresos que se obteñan por calquera concepto 

exceptuándose as achegas efectuadas en concepto de dotación patrimonial. 

 



Artigo 6.- O enderezo social actual é, no IES “Val do Tea” de Ponteareas, sito na rúa 

Feliciano Barrera, 15, por expresa autorización da dirección do centro. 

A sede social da Federación estará sempre situada no Concello de Ponteareas, por 

considerarse esta localidade cabeceira de comarca. 

 

Artigo 7.- A Federación en funcións dos seus fins e da localización do seu domicilio 

social, exercerá fundamentalmente as suas actividades no ámbito territorial da provincia de 

Pontevedra. 

 

Artigo 8.- 

1. A duración desta Federación é de carácter indefinido e só se disolverá, conforme a estes 

Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou polas 

causas previstas na lexislación vixente. 

 

2. A Federación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da 

Constitución e o resto do ordenamento xurídico. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS SOCIOS 

 

Artigo 9.- Poderán ser membros de FANPO tódalas ANPAS de centros de ensino 

pùblico do seu ámbito territorial legalmente constituídas, que formalmente o soliciten. 

 

O prodedemento de adquisición da condición de membro da Federación farase en 

solicitude por escrito dirixida ó presidente da Federación, coa seguinte documentación: 

 

a) Certificación da Acta da Asemblea ou do acordo da Xunta directiva da ANPA 

conforme os seus estatutos, no que se acordou o ingreso na Federación. 

 

b) Domicilio e características do centro educativo e da sede social da ANPA, e os 

seus números de teléfono. 

 

c) Relación nominal dos membros da Xunta Directiva da ANPA, cos seus cargos, 

teléfonos de contacto e enderezos. 

 

d) Copia dos Estatutos legalizados. 

 

Si no prazo dun mes dende a entrega da solicitude, no se poñen reparos motivados á 

admisión por parte da Federación, ésta enténdese producida. 

 

A inadmisión que terá que ser motivada, é recorrible ante a primeira Asemblea Xeral da 

Federación. 

 

Artigo 10.- Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos: 

 

a) Tomar parte nas Asambleas con voz e voto. 

 

b) Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos da Federación. 

 



c) Recibir información sobre temas educativos e culturais de interese para o noso 

colectivo. 

 

d) Participar nos beneficios que lle correspondan pola participación na 

Federación. 

 

e) Calquera dereito que se derive dos presentes Estatutos. 

 

Artigo 11º.- Son obrigas dos asociados e asociadas: 

 

a) Cumplir os Estatutos e acordos das Asambleas. 

 

b) Satisfacelas cotas que proporcionalmente ó volume do centro se fixe. 

 

c) Asistir ás Asambleas ordinarias e extraordinarias. 

 

d) Comunicar anualmente no primeiro trimestre as variacións na Xunta Directiva 

da ANPA asociada, así como remitir o informe actualizado do seu Centro no 

que reflicte a situación das súas instalacións, necesidades Educativas e o 

número de alumnado do centro e de familias asociadas a súa ANPA. Para a 

realización do informe, a Xunta Directiva da ANPA, pedirá se o precisa, axuda 

ou asesoramento á Federación. Sempre que sexa posible o Presidente/a, ou 

alguén en quen delegue, achegarase ao Centro Escolar, e asistirá á visita 

programada. 

 

Artigo 12º.- A condición de asociado pérdese: 

 

a) Por vontade da ANPA asociada, por medio de acordo adoptado de 

conformidade os seus estatutos e comunicado formalmente. 

 

b) Por incumprimento das obrigas económicas como entidade asociada, e logo da 

reiteración da petición de restablecemento da carencia. 

 

c) Por incumplimento doutras obrigas derivadas da súa asociación e dos presentes 

estatutos. 

 

d) Por falta de asistencia ás Asambleas por tres veces consecutivas. 

 

Artigo 13º.-  A expulsión dunha entidade asociada por causa do punto c) debe ser 

acordada por mayoría de 2/3 dos membros da Xunta Directiva da Federación, e ratificada 

por maioría absoluta na primeira Asemblea. Ata a súa ratificación, o acordo terá carácter 

provisorio. 

 

O acordo de expulsión de conformidade coa menor gravidade dos feitos pode estar 

limitado dun a dous cursos escolares. 

 

A expulsada é responsable das obrigas económicas contraídas legalmente pola 

Federación no seu tempo de pertenza, e na súa parte alícuota, e perde cantos dereitos lle 

corresponden sobre os bens e dereitos colectivos da Federación. 

 



Poderá recorrer o acordo de expulsión ante a primeira Asamblea Xeral. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN. 

 

Artigo 14º.- Os órganos de goberno da Federación son: Asembleas Xeral (ordinaria e 

extraordinaria), e a Xunta Directiva. 

 

A Federación nos seus órganos de goberno é responsábel dos actos que organiza por si 

ou en colaboración con outras asociacións ou entidades. 

 

Como norma xeral o representante ou o seu substituto, de cada ANPA federada no 

Plenario da federación, correponde aqueles que estean estatutariamente fixados nos estatutos 

de cada ANPA.  De non fixarse estutariamente ningún posto en concreto, aqueles que 

aproben nas súas Asambleas. 

 

As Asambleas das ANPAS poden delegar a designación na súa Xunta Directiva. 

 

Artigo 15º.- Os membros da Xunta Directiva son os seguintes: Presidente, 

Vicepresidente, Tesoureiro, Secretario e Vocais. O número de vocais será dun mínimo de 

dous e dun máximo que fixe a Asemblea. 

 

Artigo 16º.-  Os membros da Xunta Directiva: 

 

a) Son elixidos entre os membros titulares representantes das ANPAS na 

Federación e ratificados na primeira Asemblea Xeral. 

 

b) Excepcionalmente a Asemblea, atendendo a causas transitorias, pode autorizar 

que exista un segundo membro na Xunta Directiva dunha mesma ANPA. 

 

c) Por incumprimento manifesto das súas funcións ou actuar en contra dos 

presentes Estatutos poden ser cesados pola primeira Asemblea por maioría 

absoluta, que será ratificada na primeira Asemblea Xeral. 

 

d) Si dentro do ámbito territorial na nosa Federación se constituíren Federacións 

de ANPAS asociadas de ámbito mais pequeño, a cada unha destas Federacións 

correpóndelle un vocal na Xunta Directiva a designar polas mesmas de acordo 

cos seus estatutos e non computábel no número de vocáis do punto a). Estes 

vocais non están afectados polo punto b). 

 

Artigo 17º.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos, sen prexuízo do 

dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados, e deberán carecer de 

interese económico nos resultados da actividades por si mesmos ou por persoa interposta. 

 

Elixiranse pola Asemblea Xeral de entre os seus membros, os cargos e durarán un 

período de 2 anos, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente. 

 

A Asemblea tamén pode tomar o acordo de designar ós membros da Xunta Directiva no 

seu conxunto e que despois, de acordo coas súas capacidades e dispoñibilidades se 



distribúan os cargo entre eles. Na primeira Asemblea a elección de cargos deberá ser 

ratificada. 

 

De presentarse na Asemblea mais dunha candidatura completa e pechada, ós cargo da 

Xunta Directiva, procederase a medio de votación secreta, e a distribución proporcional de 

elixidos segundo os resultados acadados por cada unha. 

 

Os cargos da Xunta Directiva renovaránse por metade. Na primeira quenda serán 

renovados o Vicepresidente, o Tesoureiro e a metado dos vocais e no segundo, ó ano 

seguinte, o Presidente, o Secretario e a outra metade dos vocais. O primeiro mandato dos 

cargos da segunda quenda de renovación durará 1 ano mais. O persoal de secretaría se o 

houbese, será nomeado pola Xunta Directiva, que acordará ademáis a súa retribución. 

 

Artigo 18º.- A Xunta Directiva é o órgano de xestión ordinaria da Federación e de 

representación pública. Executa os acordos da Asemblea Xeral e do Plenario. Administra os 

recursos, designa cargos e representantes en organismos, e adopta acordos que lle 

corresponden de conformidade con estos Estatutos. 

 

Artigo 19º.-  A Xunta Directiva poderá propoñer que persoas que se encontren, ligadas 

ó ensino público participando dos seus fins e obxectivos, e que de forma voluntaria estean 

dispostas a colaborar coa Federación, teñan o estatuto de colaborador, como persoas de 

apoio. 

 

A estas persoas por parte da Xunta Directiva, pódenselle atribuír funcións de apoio 

concretas, ou especiais e sectoriais. 

 

No caso de atribuírselles unha función concreta poderán participar nas reunións da 

Xunta Directiva con voz e sen voto, e deberá ser aprobada dita atribución pola primeira 

Asemblea. No caso de ter unha función de colaboración especial ou sectorial, que non 

comporta de xeito habitual a participación na Xunta Directiva, non é necesaria a ratificación 

pola Asemblea aínda que si o seu coñecemento. 

 

A Xunta Directiva pode cesar ó persoal colaborador en calquera momento. 

 

As reunións dos Plenarios e Asembleas da Federación, son presididas por unha mesa 

formada polos membros da Xunta Directiva con cargo individualizado, encabezada polo 

Presidente, que dirixe a reunión. 

 

Artigo 20º.- A Xunta Directiva celebrará as súas sesións cantas veces o determine o 

Presidente ou o Vicepresidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus 

compoñentes. . Será presidida polo Presidente e, na súa ausencia, polo Vicepresidente ou o 

Secretario, por esta orde, e, a falta de ambos, polo membro da Xunta que teña mais idade. 

 

O Secretario ou, no seu defecto, o Vicepresidente levantará acta das sesións, que se 

transcribirán ó libro de actas. 

 

Artigo 21º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia 

Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou 

actividades, ou de solicitar das mesmas as informacións necesarias. Formarán parte, 

ademais, das ditas comisións o número de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta 



dos seus respectivos Presidentes. Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva 

poderá acordar que as comisións se desdobren en subcomisións. 

 

 

Artigo 22º.- A Asemblea Xeral: 

 

a) É o máximo órgano da Federación e os seus acordos obrigan ós organismos 

inferiores e ós membros asociados. 

 

b) As Asambleas poden ser ordinarias e extraordinarias. 

 

c) A Asemblea Xeral está formada polos representantes en FANPO  de cada unha 

das ANPAS federadas (Cada ANPA debe designar dous representantes), 

podendo asistir tamén con voz tódolos membros das xuntas directivas das 

ANPAS asociadas. O número máximo de votos na Asemblea é igual ao de 

ANPAS  asociadas (cada ANPA  ten un voto). No caso de empate nunha 

votación procederase a unha segunda volta. De persistir o empate o voto será 

ponderado proporcionalmente o número de asociados que cada ANPA 

represente. 

 

d) As Asambleas non extraordinarias por maioría absoluta dos seus membros poden 

introducir puntos na orde do día, ou modificar a orde de discusión dos memos. 

 

e) As xuntanzas de calquera órgano considéranse válidamente constituídas en 

primeira convocatoria, cando asista a metade máis un dos seus membros. En 

segunda calquera que sexa o número dos asistentes. Entre a primeira e a segunda 

convocatoria mediará un prazo non menor de media hora. 

 

f) Os acordos adoptados por votación, enténdense válidamente producidos, cando 

son apoiadas pola maioría simple dos presentes, salvo que estatutariamente e 

para esa cuestión concreta se esixa outra maioría. 

 

g) Calquera punto da orde do día que se leve á Asemblea para a súa aprobación e 

que corresponda á actividade ordinaria de xestión da Xunta Directiva, deberá ter 

sido aprobado antes na Xunta Directiva. 

 

h) As Asembleas e Plenarios poden designar censores de contas si o consideraren 

necesario. O Plenario pode de xeito extraordinario e por consideralo conveniente 

de cara a consecución dos nosos obxectivos, fixar un plenario especial 

extraordinario do que serían membros natos ademáis tódolos Presidentes/as das 

ANPAS federadas. 

 

i) Anualmente haberá con carácter de mínimo, dúas Asambleas Xerais que son 

convocadas polo Presidente oída a Xunta Directiva. 

 

j) A Asemblea Xeral é convocada pola Xunta Directiva nalgún dos seguintes 

meses: setembro, outubro, maio e xuño. 

 

k) As Asambleas Xerais ordinarias serán convocadas cun número mínimo de 10 

días de antelación. 



 

Artigo 23º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria: 

 

a) Aprobalas actas da Asemblea anterior. 

 

b) Fixar as liñas de actuación da Federación. 

 

c) Aprobar o orzamento e o estado de ingresos e gastos. 

 

d) Fixar as cotas. 

 

e) Resolver os recursos e reclamacións que se formulen ante a Asemblea Xeral 

contra acordos de órganos da Federación. 

 

f) As sancións nos termos destes Estatutos. 

 

g) Elixir, confirmar ou reprobar os membros da Xunta Directiva. 

 

h) Aprobar calquera medida de contido económico como: empréstitos, alugueiros. 

 

i) Calquera outra decisión, que se derive dos presentes Estatutos. 

 

Artigo 24º.- A Asemblea Xeral Extraordinaria, é convocada: 

 

a) Pola Xunta Directiva por acordo da maioría absoluta dos seus membros. 

 

b) Por acordo de maioría simple dos representantes da Federación, membros natos 

das Asambleas. 

 

c) A petición dun tercio das ANPAS  asociadas. 

 

d) As Asambleas Xerais Extraordinarias serán convocadas cun mínimo de 5 días de 

antelación. 

 

 

 Artigo 25º.- Serán competencias da Asemblea Xeral extraordinaria: 

 

a) Fixar cotas extraordinarias. 

 

b) Aprobar ou modificar os Estatutos. 

 

c) Disolver a Federación. 

 

d) Aprobar a incorporación de FANPO  a unha Federación de ámbito superior, ou o 

seu abandono. 

 

e) Tomar a iniciativa do establecemento dunha nova Federación a nivel provincial 

e/ou autonómico. 

 



f) Calquera asunto correspondente a Asemblea Xeral Ordinaria que pola súa 

urxencia se estime polos convocantes tratalo de forma extraordinaria. 

 

 

Artigo 26º.- A Asemblea trimestral: 

 

a) É o órgano ordinario de participación das asociacións federadas na toma de 

decisións da Federación, é a forma de pór en común a problemática de cada un 

dos centros dos nosos asociados de cara a, entre todos e desde a Federación, 

axudar a darlle a solución adecuada. 

 

b) Reúnese ordinariamente tres veces ó longo do curso escolar, coincidindo co fin 

de cada un dos trimestres. 

 

c) Está formada polos representantes na Federación de cada unha das ANPAS 

federadas (cada ANPA asociada designa a un membro representante na 

Federación, e deberá designar así mesmo un suplente). O número máximo de 

votos na Asemblea trimestral é igual ó de ANPAS asociadas. 

 

d) As Asambleas trimestrais serán convocadas cun mínimo de 7 días de antelación. 

 

     Artigo 27º.- As funcións da Asemblea trimestral son: 

 

a) Aprobar as súas actas. 

 

b) Aprobar todo o relativo ó funcionamento ordinario da Federación 

 

c) Ratificar ós representantes nos distintos organismos. 

 

d) Aproba acordos con outras federacións e asociacións (veciñais, culturais, 

pedagóxicas, de pais e nais con problemáticas diversas), que incidan na nosa 

actividade de cara ó apoio mutuo e a conseguir mellor os nosos obxectivos. 

 

e) Adopta medidas de contido económico. 

 

f) Calquera outra que se desprenda dos presentes Estatutos. 

 

  Artigo 28º.- Para que as asambleas poidan tomar acordos, integraranse polo/as 

asociados/as asistentes, sempre que concurran a metade mais un do total na primeira 

convocatoria ou transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de 

asistentes. 

 

        Artigo 29º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría 

simple dos asistentes ou representados, excepto o relativo o apartado 2 do artigo 23, que 

requerirá maioría absoluta. A continuación levaranse os acordos ó libro de Actas e asignará 

o/a Presidente e o/a Secretario/a da Asemblea. A acta deberá ser lida na seguinte sesión 

celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada por maioría. 

 

        Artigo 30º.- Os acordos adoptados conforme os preceptos anteriores obrigarán a 

tódolos/as asociados/as, incluso ós/ás non asistentes. 



 

        As sesións abriranse cando así o determine o Presidente. Seguidamente se procederá 

por parte do Secretario á lectura da acta da Asemblea anterior que deberá ser aprobada. 

 

        Posteriormente o Secretario procederá a establecela orde do día. Cada punto será 

informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose a aprobación 

nos termos contados nestes Estatutos, segundo a materia de que se trate. 

 

        Unha vez rematados tódolos asuntos da orde do día se procederá, se a Presidencia o 

considera oportuno ou o solicitan un 10% dos asociados inscritos no libro de membros, a 

facer unha quenda de rogos e preguntas e adopción de acordos, concluído levantarase a 

sesión por parte do Presidente/a. 

 

        Artigo 31º.- Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da 

Federación poderán ser recorridos en reposición perante a Asemblea Xeral. A partir da 

resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a 

xurisdicción ordinaria. 

 

        Artigo 32º.- O presidente/a: 

 

a) É elixido/a pola Asemblea de entre os seus membros. 

 

b) É a representación legal e pública da Federación, preside as reunións dos 

distintos órganos. 

 

c) Adopta as medidas necesarias para o bo funcionamento da Federación. 

 

d) É xunto co Tesoureiro/a e o Secretario/a o ordenador de pagamentos. 

 

e) A Presidencia fixa as ordes dos días das reunións coas propostas dos membros 

do organismo. 

 

f) Representala Federación perante calquera organismo privado. 

 

g) Asignalas actas, certificados, pagos 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. 

 

Artigo 33º.- O Secretario/a. 

 

a) É elixido/a pola Asemblea de entre os seus membros. 

 

b) A redacción e notificacón das convocatorias co visto e prace do Presidente/a 

corresponde ao Secretario/a. Si a reunión do organismo ten carácter periódico e 

fixo, non é necesaria a notificación por escrito. 

 

c) Levanta acta das reunións, despacha o correo ordinario, leva o rexistro de 

asociacións federadas e o ficheiro das mesmas, e arquiva a documentación. 

 

d) Convoca as reunións coa orde do día co visto e prace do Presidente/a. 



 

e) Levará conta de tódalas peticións formuladas por membros das ANPAS 

federadas para darlle cumprida solución e resposta nas asambleas dacordo coas  

capacidades dos membros integrantes da Xunta Directiva. 

 

f) Levantará acta de tódalas reunións, na que se recollerán a orde do día e de forma 

sucinta os acordos adoptados e as votacións realizadas así como os asistentes, 

lugar e hora. Si algún dos membros desexa que a súa intervención sexa recollida 

de forma extensa e precisa, deberá antes de finalizar a reunión entregar o        

escrito da mesma. 

 

Artigo 34º.- O Tesoureiro/a. 

 

a) É elixido/a pola Asemblea de entre os sus membros. 

 

b) Recada as cotas de demais ingresos, custodia os fondos, leva os libros 

contábeis, elabora o orzamento e o balance económico anual, custodia os 

xustificantes dos pagamentos e dos ingresos. 

 

c) Xunto co Secretario/a ou o Presidente/a, asina os talóns bancarios. 

 

         Artigo 35º.- O Vicepresidente/a 

 

a) É elixido/ pola Asemblea de entre os seus membros. 

 

b) É un órgano persoal de apoio ó Presidente, e substitúe a este en caso de 

ausencia ou enfermidade. De producirse a dimisión do Presidente/a pasa a 

ocupar a Presidencia, ata que a Asemblea acorde a elección de novo 

Presidente/a  e Vicepresidente/a, ou a súa ratificación como Presidente/a e a 

elección de Vicepresidente/a. 

 

                     Artigo 36º.- Os Vocais. 

 

a) Son elixidos/as pola Asemblea de entre os seus membros. 

 

b) Dentro da Xunta Directiva daránselles funcións concretas, podendo asumir 

entre outras a responsabilidade de cada un dos niveis educativos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

REXIME ECONÓMICO. 

 

         Artigo 37º.- A Federación funcionará en réxime de presuposto por curso escolar. O 

peche do ejercicio será o curso escolar. 

         

         Artigo 38º.- FANPO que é o resultado da transformación da Federación, asume a 

situación patrimonial da mesma. O patrimonio inicial da Federación é de 50,00 euros. 

 

         Artigo 39º.- Os seus recursos económicos están constituidos por: 

 



a) Cotas ordinarias e extraordinarias. 

 

b) Donativos e legados. 

 

c) Subvencións e subsidios. 

 

d) Ingresos para a xestión de labores, asumidas con motivo de asinar convenios 

ou acordos. 

 

e) Alleamento de activos, ou aboamentos dos socios. 

 

f) Calquera outro que sexa lexítimo en dereito. 

 

Artigo 40º.- Para a disposición de fondos nas entidades bancarias onde a Federación 

teña depositados os memos, terán recoñecidas as sinaturas na entidade bancaria 

correspondente ó Presidente/a, ó Tesoureiro/a e ó Secretario/a, para a utilización conxunta 

de dous deles. 

 

Artigo 41º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser 

distribuídos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola Federación. 

 

 

CAPITULO V 

DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO. 

 

Artigo 42º.- O Regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas 

materias non contempladas directamente nos presentes Estatutos, non podendo ir en ningún 

caso en contra do estipulado nos mesmos. En todo caso o funcionamento interno da 

Asociación estará sometido ó ordenamento xurisdiccional civil. 

 

 

CAPÍTULO VI 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN. 

 

Artigo 43º.- Os Estatutos ou os seus modificados requerirán unha votación final do 

conxunto, que deberá ser aprobada pola maioría absoluta dos membros presentes, ademáis 

de ter sido aprobados por maioría absoluta dos membros do organismo propoñente, ou 

comisión redactora. FANPO constitúese ó amparo da constitución española de 1978, e 

demáis disposicións reguladoras da materia dictadas desenvolvendo o texto constitucional, e 

de xeito especial ó abeiro de toda a normativa ligada a participación de nais e pais do ensino 

público. 

 

Artigo 44º.- A disolución da Federación requerirá: 

 

a) Aprobación pola Asemblea Xeral Extraordinaria por dous tercios, e sempre que 

o outro tercio non asuma a súa xestión e continuidade. 

 

b) Por disposicións legais de obrigado cumprimento. 

 



         Artigo 45º.- A aprobación da disolución, inviste a Xunta Directiva como órgano 

liquidador, salvo que na Asemblea se fixase outro órgano liquidador. O órgano liquidador 

deberá inventariar todo o pertencente a Federación e tras facer liquidacións das posíbeis 

cargas existentes, deberá facer entrega do seu material e activos, entre as ANPAS do noso 

ámbito de acordo coas súas necesidades. 

 

         Artigo 46º.- O haber resultante unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra 

Asociación non lucrativa e inscrita na Comunidade Autónoma que teña os mesmos ou 

similares fins ós desta Federación. 

 

         O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondentes 

para proceder á inscrición da disolución da Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIXENCIA.-  Dona Eva María Quesada Abeijón, na súa calidade de Secretaria da 

Federación de Asociacións de nais e país de alumnos de centros de ensino públicos das 

Comarcas Condado-Paradanta e Louriña (FANPO), fai constar que os ditos estatutos foron 

modificados segundo os acordos tomados en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o día 

30 de abril de 2013, para cumplir cos requisitos establecidos na disposición transitoria 

primeira da lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. 

 

Ponteareas, 1 de novembro de 2013. 

 

 

        A secretaria, 

Vº e Pr. 

O Presidente, 

 

 

       Eva Quesada Abeijón. 

 

 

Manuel Gregores Martínez 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


