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LIMIAR 

 
O Club Náutico de Rianxo constituiuse o 
primeiro de outubro de 1.990 como 
entidade sen ánimo de lucro orientada á 
promoción das actividades físicas e 
deportivas en xeral, e da vela en 
particular.  
 
Tras casi vinte anos de actividade, 
diversas circunstancias aconsellan a 
modificación dos estatutos inicialmente 
aprobados. Principalmente, a previsión 
do cambio de localización das 
instalacións nauticas obriga ao Club a 
adaptarse para ser quen de optar con 
garantías á concesión administrativas 
das novas instalacións.  
 

 

I_ DA SOCIEDADE 
 
1_ Natureza e obxecto social_ O Club 
Náutico de Rianxo é unha asociación 
privada sen ánimo de lucro constituída 
co obxecto preferente de fomentar as 
actividades e deportes náuticos.  
 
2_ Personalidade xurídica e 
capacidade de obrar_ O Club ten 
personalidade xurídica propia e plena 
capacidade de obrar, podendo realizar 
calquera actividade relacionada co seu 
obxecto social, incluída a xestión e 
promoción de instalacións náuticas 
deportivas. 
 
3_ Afiliacións deportivas_  O Club 
estará afiliado á Federación Galega de 
Vela. A creación de novas seccións 
deportivas acompañarase coa adscrición 
á federación galega correspondente.    
 
4_ Ámbito de actuación_  O Club 
radica en Rianxo, onde desenvolve a súa 
actividade. A integración na sociedade 
rianxeira é un principio rector na xestión 
do Náutico. A tal fin, fomentarase a 
colaboración con outras asociacións 
locais  e a organización de eventos 
sociais, culturais e deportivos abertos ao 
público en xeral. 

 
5_ Enderezo social_ O enderezo 
social do Club establécese no Porto 
Deportivo, 15920-Rianxo (A Coruña). 
 
 
II_ DOS SOCIOS 
 
6_ Número de socios_ O número de 
socios será ilimitado. A xunta directiva 
poderá suspender temporalmente a 
afiliación de novos socios cando o 
estime necesario para o mellor 
funcionamento da sociedade. Cando 
esta decisión se tome por un período 
de tempo superior a un ano deberá 
ser aprobada pola asemblea xeral. 
 
7_ Tipos de socios_ O Club integra 
as seguintes categorías de socios: de 
número, patrocinadores e de honra.  
  
Son socios de número as persoas 
físicas maiores de dezaoito anos que 
satisfagan as cotas sociais 
establecidas. Os socios de número 
subscritores da Acta Fundacional do 
club serán recoñecidos como 
promotores e os que ingresaron no 
primeiro ano de existencia como 
fundadores. As persoas dependentes 
economicamente dun socio de 
número, que convivan con el no 
mesmo domicilio e se rexistren como 
tal nos libros oficiais do club, serán 
considerados “familiares de socio” e, 
como tales, terán acceso aos servizos 
do club. 
 
Son socios patrocinadores as persoas 
xurídicas que satisfagan as cotas 
sociais establecidas. A titularidade 
social recaerá no representante legal 
da entidade asociada.  
 
Son socios de honra as persoas físicas 
ou xurídicas que así fosen investidas 
por decisión maioritaria da Asemblea 
Xeral, a proposta xustificada da xunta 
directiva ou de cincuenta socios de 
número, en recoñecemento do seus 
méritos en favor do Club ou da 
promoción da actividade náutica 
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deportiva. Están exentos do pago das 
cotas sociais.  
 
8_ Adquisición da condición de 
socio_ A condición de socio adquírese 
previa admisión expresa da xunta 
directiva á solicitude presentada por 
escrito pola parte interesada perante a 
secretaría do club e, unha vez aboada a 
cota de ingreso que corresponda. Os 
“familiares de socio” que cumprindo 
dezaoito anos decidan solicitar a alta 
como socio de número estarán exentos 
do pago da cota de ingreso.  
 
9_ Perda da condición de socio_ A 
condición de socio pérdese polas 
seguintes causas: 
 
a) Por vontade propia manifestada por 

escrito perante a secretaría do club. 
No caso de existiren importes 
pendentes de cobro polo club, a 
solicitude acompañarase dun 
recoñecemento da débeda asinado 
polo solicitante. A baixa terá efecto 
desde a data de rexistro da 
solicitude. 

 
b) Por decisión motivada da xunta 

directiva en aplicación do réxime 
disciplinario estatutario. A decisión 
será comunicada á parte interesada, 
que disporá dun prazo de 15 días 
para formular as alegacións que 
estime oportunas. Transcorrido ese 
prazo, a xunta directiva adoptará 
unha decisión en firme nun prazo 
máximo de 30 días trala recepción 
das alegacións, que novamente será 
comunicada. A baixa terá efecto 
desde a data de decisión en firme da 
xunta directiva. 

 
10_ Suspensión temporal da 
condición de socio_ A condición de 
socio pódese suspender temporalmente 
polas seguintes causas: 
 
a) Por decisión da xunta directiva, a 

solicitude da parte interesada, por un 
período superior a un ano e 
prorrogable ata un máximo de cinco. 

Durante este tempo, o socio verá 
suspendidos os seus dereitos e 
obrigas co club. Transcorrido o 
prazo, o socio poderá reintegrarse 
sen pagar a cota de ingreso. 

 
b) Por decisión motivada da xunta 

directiva en aplicación do réxime 
disciplinario estatutario. A decisión 
será comunicada á parte 
interesada, que disporá dun prazo 
de 15 días para formular as 
alegacións que estime oportunas. 
Transcorrido ese prazo, a xunta 
directiva adoptará unha decisión 
en firme nun prazo máximo de 30 
días trala recepción das 
alegacións, que novamente será 
comunicada. A baixa terá efecto 
desde a data de decisión en firme 
da xunta directiva. A suspensión 
dos dereitos non evitará o pago 
das cotas sociais. 

 
11_ Dereitos dos socios_ Os socios 
de número e os patrocinadores terán 
os seguintes dereitos: 
 

a) Tomar parte en cantas actividades 
organice o club. 

 
b) Gozar das vantaxes e beneficios 

que o club poida obter de 
terceiros. 

 
c) Participar nas asembleas con voz e 

voto. 
 
d) Ser electores e elixibles para os 

cargos directivos. 
 
e) Recibir información dos acordos 

adoptados polos órganos de 
goberno. 

 
f) Presentar propostas á xunta 

directiva. 
 
g) Optar á adxudicación ou aluguer 

dunha praza de amarre nas 
instalacións náuticas do club, nas 
condicións regulamentariamente 
establecidas. Só os socios do club 
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terán dereito a seren adxudicatarios 
das prazas de amarre ou usuarios 
permanentes das instalacións 
portuarias. Considerarase usuario 
permanente aquel que manteña 
amarrada unha embarcación baixo a 
súa responsabilidade durante 
noventa días continuados ou cento 
oitenta alternos no intervalo dun ano. 

 
Os socios de honra terán os mesmos 
dereitos coa excepción do dereito a 
participar na asemblea e da posibilidade 
de seren electores e elixibles. 
 
12_ Obrigas dos socios_ Son deberes 
dos socios de número e dos socios 
patrocinadores: 
 
a) O pago das cotas sociais, das 

derramas lexitimamente aprobadas 
pola asemblea, das cantidades 
derivadas do uso dos servizos 
retribuídos e de tódolos arbitrios e 
cargas económicas previstos polo 
presente estatuto. 

 
b) O cumprimento dos acordos 

validamente adoptados pola 
asemblea e pola xunta directiva. 

 
c) O coidado do mobiliario, instalacións 

e demais bens do club. 
 
d) Respectar as instruccións dos 

empregados do club e as medidas de 
seguridade debidas nas instalacións 
deportivas, a fin de evitar danos nas 
persoas e embarcacións. 

 
e) Respectar as disposicións do 

Regulamento portuario do Club. 
 
 
III_ DO  RÉXIME ECONÓMICO E 
PATRIMONIAL_ 
 
13_ Réxime económico_ O club 
sométese ao réxime de orzamento e 
patrimonio propio coas seguintes 
limitacións: 
 

a) A totalidade dos bens e ingresos 
aplicaranse ao cumprimento do 
seu obxecto social.  

 
b) Só poderá destinar os seus bens a 

fins industriais, comerciais, 
profesionais ou de servizos, ou 
exercer actividades de igual 
carácter, ou participar en 
sociedades que as exerzan, cando 
os posibles rendementos se 
apliquen integramente á 
conservación do seu obxecto 
social, e sen que, en ningún caso, 
se poidan repartir beneficios entre 
os asociados. 

 
c) O club poderá adquirir títulos 

representativos do capital social 
en circulación ou subscribir o que 
se emita daquelas sociedades, 
fundacións, etc., cun obxecto 
social compatible, de acordo coas 
disposicións legais en vigor e 
sempre que tales operacións sexan 
autorizadas por maioría cualificada 
dos socios presentes na asemblea 
xeral extraordinaria. A titularidade 
de accións, participacións ou 
dereitos en calquera tipo de 
sociedade, fundación, agrupación, 
unión temporal de empresas ou 
baixo calquera outra denominación 
xurídica por parte do club non 
transmitirá ningún dereito sobre o 
club aos demais accionistas, 
socios, partícipes, etc., nin aos 
seus empregados, clientes ou 
provedores, nin terán, calquera 
deles, acceso aos locais e 
instalacións exclusivas dos socios. 

 
d) O club poderá gravar e vender 

bens inmobles, tomar diñeiro a 
préstamo e emitir títulos 
transmisibles representativos de 
débeda ou parte alícuota 
patrimonial, de acordo coas 
disposicións legais en vigor, e 
sempre que tales operacións sexan 
autorizadas por maioría cualificada 
dos socios presentes en asemblea 
xeral extraordinaria. 
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e) Poderá fomentar manifestacións de 

carácter deportivo dirixidas ao 
público en xeral, aplicando os 
beneficios obtidos ao 
desenvolvemento de actividades 
deportivas dos seus asociados. 

 
14_  Recursos do club_ O club pódese 
financiar cos seguintes ingresos: 
 
a) Cotas por altas de socios 
 
b) Cotas ordinarias de socios 
 
c) Cotas extraordinarias 
 
d) Cotas de adxudicación de amarres 
 
e) Rendas polos servizos prestados 
 
f) Subvencións 
 
g) Legados ou herdanzas 
 
h) Venda de mercadorías 
 
i) Aluguer de locais 
 
j) Patrocinios deportivos 
 
k) Outros ingresos legalmente obtidos 
 
15_ Réxime contable_ O exercizo 
económico será anual, do un de xaneiro 
a trinta e un de decembro. A 
contabilidade axustarase ao réxime xeral 
contable legal vixente, de tal xeito que 
permita ter unha imaxe fiel do 
patrimonio, resultado e situación 
financeira do Club. 
 
16_ Réxime documental_ O club 
manterá actualizados cantos rexistros se 
precisen e, como mínimo, os seguintes: 
actas, socios, embarcacións, prazas de 
amarre e contabilidade. Os rexistros 
informatizaranse garantindo, en todo 
caso, o respecto á protección de datos de 
carácter persoal.  
 
IV_ DOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN E GOBERNO_ 

 
17_ Disposicións xerais_ Son 
órganos de goberno e representación 
do club: a asemblea xeral e a xunta 
directiva. Os cargos de representación 
non son retribuídos. 
 
18_ Actas_ De cada sesión que 
celebren a Asemblea Xeral e a Xunta 
directiva levantarase acta polo 
secretario, que especificará 
necesariamente o quórum necesario 
para a constitución (no caso da Xunta 
relacionaranse necesariamente os 
asistentes),  a  orde  do  día, as 
circunstancias de lugar e tempo, os 
puntos principais das deliberacións, 
así como o contido dos acordos 
adoptados. 
 
Na acta figurará, a solicitude dos 
respectivos membros e/ou socios, o 
voto contrario ao acordo adoptado, a 
súa abstención e os motivos que a 
xustifiquen. Asemade, calquera 
membro pode solicitar a transcrición 
íntegra da intervención ou proposta, 
sempre que aporte no acto ou no 
prazo de corenta e oito horas o texto 
que se corresponda fielmente coa súa 
intervención, facéndose así constar na 
acta. 
 
As actas aprobaranse na seguinte 
sesión. Non obstante, o secretario 
poderá emitir certificación sobre os 
acordos específicos adoptados, con 
anterioridade á aprobación da acta, 
facendo constar tal circunstancia 
expresamente na certificación. 
 
19_ Asemblea Xeral_ A asemblea 
xeral é o órgano supremo de goberno 
do club e estará integrada por tódolos 
socios con dereito a voto. A asemblea 
rexerase polas seguintes normas: 
 
a) As xuntanzas da asemblea xeral 

serán ordinarias e extraordinarias. 
A ordinaria celebrarase, cando 
menos, unha vez anualmente 
dentro dos catro meses seguintes 
ao peche do exercizo; as 
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extraordinarias celebraranse cando as 
circunstancias o demanden, a xuízo 
do presidente, por acordo da xunta 
directiva ou a proposta por escrito 
dunha décima parte dos asociados. 

 
b) As convocatorias das asembleas 

realizaranse por escrito, cunha 
antelación mínima de quince días, 
expresando o lugar, día e hora de 
celebración, a orde do día con 
expresión concreta dos asuntos a 
tratar e de proceder, a data e hora da 
asemblea en segunda convocatoria, 
sen que poida mediar entre ambas un 
prazo inferior a unha hora. 

 
c) As asembleas xerais, tanto ordinarias 

como extraordinarias, quedarán 
validamente constituídas en primeira 
convocatoria cando concorran un 
tercio dos asociados con dereito a 
voto, e en segunda calquera que sexa 
o número de asociados con dereito a 
voto. 

 
d) Os acordos tomaranse por maioría 

simple das persoas presentes ou 
representadas, cando os votos 
afirmativos superen aos negativos, 
non sendo computables a estes 
efectos os votos en branco nin as 
abstencións. Será necesario maioría 
cualificada, que esixirá que os votos 
afirmativos superen a metade máis 
un dos votos emitidos, nos casos de: 

 
 nomeamento da Xunta directiva e 

administradores 
 constitución ou integración nunha 

federación de asociacións 
 disposición ou venda dos bens 

integrantes do inmobilizado 
 solicitudes de préstamos 
 emisión de títulos transmisibles 

representativos de débeda  
 modificación dos estatutos 
 disolución da entidade 

 
e) A representación ou delegación de 

voto só será válida para a sesión ou 
convocatoria pola que se expida, 
sendo nula calquera delegación ou 

representación indefinida. A 
delegación farase constar por 
escrito, con indicación dos datos 
persoais, número dos socios 
delegante e delegado e coa 
sinatura de ambos. 

   
f) Son facultades da asemblea xeral 

ordinaria: 
 

 aprobar a xestión da Xunta 
directiva 

 exame e aprobación das contas 
anuais  

 exame e aprobación dos 
orzamentos anuais 

 aprobar as cotas ordinarias  
 calquera outra que non sexa 

competencia exclusiva da 
extraordinaria 

 
g) Son competencia exclusiva da 

asemblea xeral extraordinaria: 
 

 nomeamento da Xunta 
directiva 

 aprobar cotas extraordinarias 
 autorización de movementos 

financeiros que impliquen 
endebedamento ou 
participación noutras entidades 

 asociación ou integración en 
federacións 

 expulsión de socios, a proposta 
da xunta directiva 

 modificación dos estatutos 
 disolución do club 

 
20_  Xunta Directiva_ O Club 
Náutico de Rianxo será xestionado e 
representado por unha Xunta directiva 
constituída por socios maiores de 
idade, con pleno uso dos seus dereitos 
civís e non incursos en motivo algún 
de incompatibilidade, conforme ás 
seguintes disposicións: 
 
a) A Xunta estará formada por un 

número de membros non inferior a 
cinco nin superior a vinte, 
encabezada por un presidente e 
contando, en todo caso, cun 
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vicepresidente, un comodoro, un 
secretario e un tesoureiro. 

 
b) Os membros da Xunta poderán 

causar baixa por renuncia voluntaria 
comunicada por escrito, por 
incumprimento das obrigas 
encomendadas e por expiración do 
mandado. Os membros que 
esgotasen o prazo para o que foron 
elixidos, continuarán ostentando os 
seus cargos ata  que se produza a 
aceptación de quen os substitúa.  

 
c) As vacantes que se puideran producir 

durante o mandado de calquera dos 
membros da Xunta directiva serán 
cubertas provisionalmente polos 
membros que permanecen, ata a 
elección definitiva pola Asemblea 
xeral extraordinaria. 

 
d) A Xunta directiva quedará 

validamente constituída en primeira 
convocatoria cando concorran a 
maioría dos membros. En segunda 
convocatoria será suficiente a 
concorrencia, cando menos, de tres 
dos seus membros e, en todo caso, 
do presidente ou vicepresidente.  

 
e) A Xunta directiva reunirase como 

mínimo cada dous meses, convocada 
polo secretario, a instancias do 
presidente ou a petición de tres ou 
más membros da Xunta, con dous 
días de antelación, como mínimo, á 
data de celebración.  

 
f) As facultades da Xunta directiva 

estenderanse, con carácter xeral a 
tódolos actos propios do Club, 
sempre que non requiran, segundo 
estes Estatutos, autorización expresa 
da Asemblea xeral. En particular, son 
facultades da Xunta directiva: 

 
 dirixir as actividades sociais e 

levar a xestión económica e 
administrativa do Club, acordando 
a realización dos oportunos 
contratos e actos 

 executar os acordos da 
Asemblea xeral 

 formular e someter á 
aprobación da Asemblea os 
balances e as contas anuais 

 resolver sobre a admisión de 
novos asociados 

 nomear delegados para 
algunha determinada 
actividade do Club 

 
21_ Presidente_ O presidente terá as 
seguintes atribucións: representar 
legalmente ao Club Náutico de Rianxo 
ante toda clase de organismos 
públicos ou privados; convocar, 
presidir e levantar as sesións que 
celebre a Asemblea xeral e a Xunta 
directiva, así como dirixir as 
deliberacións dunha e outra; ordenar 
pagos e autorizar coa súa sinatura os 
documentos, actas e correspondencia; 
adoptar calquera medida urxente que 
resulte necesaria o conveniente, sen 
perxuízo da información posterior á 
Xunta directiva. 
 
22_ Vicepresidente_  o 
vicepresidente substituirá ao 
presidente na súa ausencia, por 
enfermidade ou calquera outra causa, 
e terá as mesmas atribucións que el. 
 
23_ Secretario_  O secretario dirixirá 
os traballos administrativos do Club, 
expedirá certificacións, levará os 
ficheiros e libros legalmente 
establecidos e custodiará a 
documentación da entidade, facendo 
que se cursen as comunicacións sobre 
a designación das Xuntas directivas e 
demais acordos sociais inscritibles nos 
Rexistros correspondentes, así como a 
presentación das contas anuais e o 
cumprimento das obrigas documentais 
nos termos que legalmente 
correspondan. 
 
24_ Tesoureiro_ O tesoureiro 
recadará e custodiará os fondos do 
Club e dará cumprimento ás ordes de 
pago que expida o presidente. 
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25_ Comodoro_ O comodoro é o 
responsable da organización náutica do 
club, das competicións deportivas, da 
sinalización dos amarres e do coidado do 
material náutico propiedade do club. 
  
26_  Elección da Xunta directiva_ A 
Xunta directiva elixirase por un período 
de catro anos renovables, en Asemblea 
xeral extraordinaria, conforme ao 
seguinte procedemento: 
 
a) O período electoral abrirase o día 

seguinte de vencer o prazo do 
mandato da Xunta directiva e terá 
una duración máxima de 60 días. 
No caso de se producir a dimisión 
da Xunta antes do vencemento do 
prazo para o que foi nomeada, o 
período electoral abrirase o día 
seguinte ao da dimisión. Durante o 
período electoral, a Xunta dimitida 
continuará actuando como Xunta 
xestora e coidará do normal 
desenvolvemento dos trámites 
electorais, ata a proclamación da 
nova Xunta. A apertura do período 
electoral será comunicada aos 
socios por escrito. 

  
b) Comunicada a apertura do período 

electoral, os socios disporán de 15 
días para a presentación de 
candidaturas, que serán listas 
pechadas nas que se identificarán 
os socios aspirantes a ocupar cada 
cargo.  

 
c) Ao día seguinte de rematar o prazo 

de presentación, procederase á 
publicación das candidaturas 
presentadas no taboleiro de 
anuncios do Club durante un 
período de 10 días, no que se 
poderán presentar as impugnacións 
que se estimen.  

 
d) Transcorrido ese prazo, a Xunta 

xestora disporá de 5 días adicionais 
para examinar as impugnacións e 
proclamar ás candidaturas 
definitivas, que serán comunicadas 
aos socios por escrito xunto coa 

convocatoria da Asemblea Xeral 
Extraordinaria para a elección. 

 
e) No caso de se presentar unha 

única candidatura, quedará 
constituída como Xunta directiva 
sen necesidade de convocatoria 
electoral. O secretario cesante 
levantará acta desta decisión.  

 
 
V_ DOS EMPREGADOS  
 
27_ Cadro de persoal_ O club 
disporá do persoal necesario para 
satisfacer as súas necesidades 
administrativas e de mariñeiría. A 
Xunta directiva efectuará as 
contratacións precisas atendendo a 
criterios de capacidade e disporá, 
cando proceda, o despido dos 
traballadores, respectando a norma 
legal vixente en materia laboral.   
 
28_ Contramestre_ A Xunta 
designará un contramestre 
responsable da coordinación dos 
traballos de mariñeiría. A persoa 
designada acreditará experiencia 
náutica e a posesión da titulación 
requirida para a navegación con 
embarcacións de lecer. O 
contramestre dependerá directamente 
do comodoro. 
 
29_ Xefe administrativo_ A Xunta 
poderá nomear un responsable da 
coordinación do persoal 
administrativo, en dependencia 
directa do secretario. 
 
30_ Xerente_ A Xunta poderá 
nomear un xerente, que será o 
empregado de maior graduación do 
club e, como tal, terá ao seu cargo a 
xestión do club en tódolos seus 
aspectos, deportivos e sociais, 
administrativos, económicos e 
laborais, baixo a dependencia da 
Xunta. 
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VI_ DO RÉXIME DISCIPLINARIO 
 
31_ Infraccións_ Considérase infracción 
o incumprimento voluntario das obrigas 
dos socios establecidas no artigo 12 dos 
Estatutos.  
 
32_ Sancións_ A primeira infracción 
constatada será obxecto de 
apercibimento. A reiteración 
sancionarase coa perda temporal da 
condición de socio, por un período 
superior a seis meses e inferior a dous 
anos. A reiteración tras unha suspensión 
temporal implicará a expulsión definitiva 
do Club. 
 
A aplicación das sancións é independente 
da obriga do infractor de reparar o dano 
económico causado ao Club.   
 
33_ Procedemento sancionador_ As 
sancións imporanse previa incoación de 
expediente disciplinario por acordo da 
Xunta directiva, quen designará a un dos 
seus membros como instructor. 
Formulada a imputación daráselle 
audiencia ao socio implicado para que 
presente as alegación que estime nun 
prazo máximo de 10 días naturais. 
Transcorrido o prazo, o instructor 
cualificará os feitos e elevará a súa 
proposta á Xunta Directiva, que 
resolverá nunha sesión na que non 
poderá tomar parte o instructor do 
expediente. A decisión adoptada será 
comunicada ao interesado, que disporá 
dun prazo de recurso de 10 días 
naturais. Transcorrido ese período, oídas 
as alegacións, a Xunta adoptará unha 
decisión en firme que será comunicará 
ao interesado. 
 
 
VII_ DA DISOLUCIÓN DO CLUB 
 
34_ Disolución_ O Club disolverase por 
acordo adoptado por maioría cualificada 
en Asemblea Xeral Extraordinaria ou por 
sentencia xudicial firme. 
 
35_ Liquidación_ Acordada a 
disolución, ábrese o período de 

liquidación, conservando o Club a súa 
personalidade xurídica ata o seu 
remate. 
 
Os membros da Xunta directiva no 
momento da disolución convértense 
en liquidadores, salvo designación 
expresa da Asemblea Xeral ou do xuíz 
que, no seu caso, acorde a disolución. 
 
Corresponde aos liquidadores: 
 
a) Velar pola integridade do 

patrimonio do Club. 
 
b) Concluír as operacións pendentes 

e efectuar as novas que sexan 
precisas para a liquidación. 

 
c) Cobrar os créditos do Club. 
 
d) Liquidar o patrimonio e pagar aos 

acredores. 
 
e) No caso de insolvencia, a Xunta 

Directiva ou os liquidadores, 
promoverán inmediatamente o 
oportuno procedemento concursal 
ante o xuíz competente 

 
f) No caso de existiren remanentes 

financeiros en ningún caso se 
repartirán aos socios. 

 
g) Solicitar a cancelación dos asentos 

no Rexistro de asociacións. 
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