REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO
ASOCIACIÓN “REDE EDUCATIVA DE APOIO LGBTIQ+ DE GALICIA”
CAPITULO I. DA ASOCIACIÓN EN XERAL
Artigo 1.
A Asociación Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia constituída ao amparo da
lexislación vixente rexerase polos Estatutos da asociación aprobados con data 9 de
maio de 2020, polo presente Regulamento de Réxime Interno e por todas aquelas
normas que estableza a regulamentación que lle sexa de aplicación segundo as leis.

Artigo 2.
O presente Regulamento desenvolve os contidos expresados nos Estatutos da
asociación e en ningún caso poderá ir contra a filosofía e articulado dos citados
Estatutos.

Artigo 3.
O domicilio social establécese segundo márquese nos Estatutos da asociación. A Xunta
Directiva, no seu caso, poderá adoptar os cambios que estime oportunos no cambio do
domicilio da asociación, dando a correspondente notificación ás autoridades
competentes e as persoas socias da entidade.

Artigo 4.
Establécese como logotipo da asociación un deseño realizado por Xosé Antonio Pérez
Gil e inspirado na obra da artista sueca pioneira da arte abstracta Hilma af Klint.
Partimos dunha forma circular, moi frecuente na obra desta artista, pero fragmentada
en 8 semicírculos dispostos radialmente, que á súa vez forman dous semicírculos de
diferente tamaño (como o arco dá vella) coas cores da bandeira orixinal do orgullo de
1978: vermello, laranxa, amarelo, verde, azul cián, azul índigo e violeta. Formas
diversas de diversa cor forman un todo dinámico: a rede. O concepto de rede queda
tamén remarcado no texto co enlace das letras D e mais E na palabra do anagrama
REDE LGBTIQ+.
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CAPITULO II. DO INGRESO DAS PERSOAS SOCIAS.

Artigo 5.
Poderán ingresar na asociación todas aquelas persoas maiores de 18 anos que así o
soliciten expresamente e segundo o que estipulen os estatutos e o presente
Regulamento.

Artigo 6.
A solicitude de ingreso de docentes de educación regrada deberá ser tratada en
xuntanza da Xunta Coordinadora que deberá verificar a solicitude dando
necesariamente un informe positivo ou negativo. En caso de dar un informe negativo
deberá de especificar as causas.
A solicitude de ingreso de docentes de educación non regrada deberá vir acompañada
do Curriculum Vitae e prestarase especial atención a dous aspectos:
- Formación en Diversidade Sexual, de Identidade de Xénero e Familiar.
- Experiencia como docente ou formador/a en Diversidade Sexual, de
Identidade de Xénero e Familiar.
A solicitude deberá ser tratada en xuntanza da Xunta Coordinadora que deberá
verificar a solicitude dando necesariamente un informe positivo ou negativo. En caso
de dar un informe negativo deberá de especificar as causas.

Artigo 7.
Unha vez admitida a nova persoa asociada, a persoa Administradora procederá a dala
de alta no libro de rexistro de socias/os da asociación e a facilitar o carné de afiliada/o
á persoa asociada, no seu caso.

Artigo 8.
A Xunta Coordinadora presentará anualmente un informe á Asemblea Xeral sobre as
altas e baixas de persoas asociadas producidas no devandito período.
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CAPITULO III. DOS DEREITOS E DEBERES DAS PERSOAS ASOCIADAS.

Artigo 9.
As persoas asociadas terán os seguintes dereitos na asociación:

- Participar nas actividades e actos sociais da asociación, tendo preferencia de
acceso ou participación no caso de haber aforo limitado.
- Recibir asesoramento, colaboración e axuda por parte da asociación en
calquera cuestión relacionada cos fins da mesma reflectidos nos Estatutos.
- Asistir con voz e voto ás Asembleas Xerais, podendo delegar o seu voto,
conforme ás normas establecidas para o efecto pola Xunta Coordinadora.
- Elixir e ser elixida.
- Posuír un exemplar dos estatutos e do presente regulamento desde o seu
ingreso na asociación.
- Ter o coñecemento oportuno dos acordos adoptados polos órganos da
asociación.
- Solicitar, mediante petición razoada, o acceso á documentación interna da
asociación.

Artigo 10.
As persoas asociadas terán as seguintes obrigas:

- Cumprir os preceptos que marcan os estatutos e o presente regulamento, así
como os acordos adoptados polos órganos da asociación.
- Abonar as cotas que se determinen en tempo e forma.
- Cooperar no desenvolvemento do traballo da asociación e na boa execución
das actividades que se determinen.
- Desempeñar as funcións que lles sexan encomendadas pola Xunta
Coordinadora para a boa marcha da asociación.
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CAPITULO IV. DA PERDA DA CONDICIÓN DE PERSOA ASOCIADA

Artigo 11.
As persoas asociadas poderán solicitar en calquera momento a súa baixa voluntaria na
asociación. Esta petición deberá realizarse por escrito e deberá tratarse en reunión da
Xunta Coordinadora que acordará a baixa sen máis trámites.

Artigo 12.
As persoas asociadas poderán ser dadas de baixa na asociación por algunha das
seguintes causas:

- Cando exista incumprimento grave dos estatutos e do presente regulamento,
a criterio da Xunta Coordinadora.
- Cando a persoa asociada impida deliberadamente o cumprimento dos fins da
asociación.
- Cando a súa conduta vaia contra os principios sociais ou danen gravemente a
imaxe da asociación.
- Cando deixe de asistir inxustificadamente a máis de 4 Asembleas Xerais.
- Cando exista un impago da cota.

Artigo 13.
En calquera caso, os expedientes de expulsión deberán ser tratados por unha
Comisión de Conflitos creado para o efecto que estará composto pola persoa
Coordinadora da Asociación, a persoa Administradora da Asociación que instruirá o
expediente e dúas persoas asociadas elixidas por sorteo, garantindo a audiencia á
persoa interesada.
A Asemblea Xeral será a encargada de ratificar ou denegar o informe realizado pola
Comisión, sendo necesario en todo caso ao apoio de 2/3 das persoas asociadas
presentes para que se aprobe a moción de expulsión.
Durante a tramitación do expediente, a persoa afectada causará baixa cautelar da
asociación ata que sexa ratificado pola Asemblea.
A Comisión de Conflitos disolverase unha vez emitido o seu informe.

4

CAPITULO V. DA XUNTA COORDINADORA.
Artigo 14.
A Xunta Coordinadora reunirase cada dous meses de forma ordinaria, excepción feita
do mes de agosto, e cantas veces sexa necesario de forma extraordinaria a pedimento
da persoa Coordinadora ou de mais dun terzo dos/das seus/súas integrantes.

Artigo 15.
A Xunta Coordinadora poderá separar das súas funcións a un/unha dos/das seus/súas
integrantes se falta a 4 reunións seguidas, non xustificadas ou sen delegar o seu voto
da mesma.
En todo caso será a Asemblea Xeral quen decida a separación ou non da persoa
integrante da Xunta e deberá cubrir esta vacante no máis breve espazo posible e a
proposta da Xunta Coordinadora.

Artigo 16.
Para que exista quórum nas reunións da Xunta Coordinadora deberán asistir a metade
máis dos/das seus/súas integrantes. A Xunta Coordinadora quedará validamente
constituída á media hora da súa convocatoria coa asistencia dun terzo dos/das
seus/súas integrantes, sempre que entre eles/elas se atope a persoa Coordinadora.

Artigo 17.
Pódese delegar o voto dos/das integrantes da Xunta Coordinadora, excepto da persoa
Coordinadora, acreditando mediante unha autorización (Anexo I) a outro/a integrante
da Xunta Coordinadora, para que poida votar no seu nome. Na acta da reunión
deberán constar o número de votos “presentes” e “representados”.

Artigo 18.
A Xunta Coordinadora poderá incorporar, polas necesidades da asociación, a novos/as
vogais ás tarefas da mesma, funcionando estes/as de forma interina ata que non sexan
ratificados pola Asemblea Xeral.
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CAPITULO VI. DA ASEMBLEA XERAL.

Artigo 19.
A Asemblea Xeral quedará validamente constituída en primeira convocatoria coa
presenza dun terzo das persoas asociadas e en segunda convocatoria calquera que
sexa o número de asociadas con dereito a voto.

Artigo 20.
O dereito a voto na Asemblea está condicionado a ter abonadas as cotas
correspondentes.

Artigo 21.
Pódese delegar o voto dos/das socios/as con dereito a voto na Asemblea, acreditando
mediante unha autorización (Anexo II) a outra persoa asociada á Rede Educativa de
Apoio LGBTIQ+ de Galicia, que teña dereito a voto, para que poida votar no seu nome.
Na acta da Asemblea deberán constar o número de votos “presentes” e
“representados”.

Artigo 22.
Na Asemblea Xeral a persoa Administradora exercerá a labor de moderadora e será a
responsable da orde da mesma.
A persoa moderadora terá as seguintes funcións:

- Dar o peche de palabras solicitadas sobre un tema.
- Someter a votación os puntos da orde do dia.
- Pospoñer a reunión, dividila en comisións ou dar recesos.
- Interpretar os estatutos e o presente regulamento e liquidar todas aquelas
dúbidas regulamentarias.

Se a discusión é sobre unha decisión da persoa moderadora, a Asemblea Xeral decidirá
por maioría simple a decisión final. Poderase retirar a confianza á persoa moderadora
por unha cuestión de orde, a proposta dunha das persoas asociadas que terá que ser
secundada por alguén máis necesariamente.
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Artigo 23.
A orde do día é realizado pola persoa Coordinadora, oída a Xunta Coordinadora e as
peticións das persoas asociadas. A orde do día será enviada a todas as persoas
asociadas cunha antelación mínima de 15 días naturais á celebración da Asemblea.
En todo caso este deberá ser ratificada pola Asemblea ao comezo da mesma.

Artigo 24.
Durante a celebración da Asemblea poderán existir cuestións de orde que poderán ser
solicitados por aquelas/aqueles asistentes con dereito a voto e que terán prioridade
fronte ao que se estea tratando, excepto durante unha votación, salvo que devandita
cuestión de orde refírase á votación en curso.
As cuestións de orde referiranse aos seguintes temas:
- Ao funcionamento da Asemblea ou ao debate e non ao tema que se debate.
- Revisión dunha decisión da persoa moderadora.
- Moción de censura contra a persoa moderadora, a cal ha de estar secundada.

Artigo 25.
As cuestións de información son aquelas que se utilizan para aclarar, solicitar
información puntual ou explicar un punto e escoitaranse a criterio da persoa
moderadora.

Artigo 26.
Todos os acordos da Asemblea Xeral tómanse por maioría simple, salvo nos casos
establecidos nos estatutos e no presente regulamento. No caso de que exista empate
farase unha segunda votación e se continua o empate permanecerá o status quo.

CAPITULO VII. DO PROCESO ELECTORAL.

Artigo 27.
En caso de realizarse eleccións a cargos poderán concorrer ás mesmas calquera socia/o
da asociación con dereito a voto e que estea ao corrente das cotas establecidas.
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Artigo 28.
A tal fin constituirase unha Mesa Electoral formada pola/o socia/o de maior idade e
as/os dúas/dous de menor idade actuando unha/un destas/destes como secretaria/o
da Mesa. En calquera caso as persoas integrantes da Mesa Electoral non poderán
concorrer a cargo algún. A Mesa Electoral realizará o reconto e levantará acta do
proceso, incorporándose esta á acta da Asemblea.

Artigo 29.
As candidaturas a cargos poderán presentar programa electoral, garantíndose o tempo
suficiente de exposición de cada un dos programas.

Artigo 30.
As votacións serán secretas e realizaranse nas papeletas que facilite a Mesa Electoral.

Artigo 31.
As candidaturas serán abertas en cada cargo, resultando elixidas aquelas persoas que
obteñan a maioría absoluta de votos en primeira votación e a maioría simple en
segunda. En caso de existir máis de dúas/dous candidatas/os a un cargo e
ningunha/ningún obteña maioría absoluta en primeira votación, concorrerán á
segunda votación as/os dúas/dous candidatas/os ao cargo máis votadas/os.

CAPITULO VII. DA DISOLUCIÓN.

Artigo 32.
En caso de disolución da entidade a Comisión Liquidadora estará composta pola Xunta
Coordinadora e tres persoas asociadas elixidas en reunión da Asemblea Xeral.

Artigo 33.
O haber resultante, se o houbese, doarase a outra asociación non lucrativa e inscrita
na Comunidade Autónoma de Galicia que teña iguais ou similares fins que os desta
Asociación.
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CAPITULO VIII. DA REFORMA DOS ESTATUTOS E DO REGULAMENTO DE RÉXIME
INTERNO.

Artigo 34.
A modificación de estatutos ou do presente regulamento poderá realizarse a iniciativa
da Xunta Coordinadora ou de 1/3 das persoas asociadas.

Artigo 35.
En calquera caso para que a modificación se leve a efecto será necesario o voto
favorable da metade mais unha das persoas asociadas presentes na Asemblea Xeral
Extraordinaria convocada para o efecto.

Artigo 36.
A Xunta Coordinadora procederá a establecer un período de emendas ao texto, as
cales deberán ser enviadas á persoa Administradora cunha antelación de 15 días e
difundidas a todas as persoas asociadas.

Artigo 37.
En caso de reforma de estatutos, as modificacións deberán ser enviadas de forma
inmediata ao Rexistro de Asociacións para que se proceda ao cambio oportuno.

Artigo 38.
Unha vez reformados os estatutos ou o presente regulamento, no seu caso, a Xunta
Coordinadora deberá facilitar ás persoas asociadas os textos reformados.
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ANEXO I

Delegación de voto para a reunión da Xunta Coordinadora da Rede Educativa de
Apoio LGBTIQ+ de Galicia

Pola imposibilidade de asistir persoalmente á reunión da Xunta Coordinadora do día _______
de _________________ de ______, da Asociación Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia,

D./Dª.
___________________________________________ (Socia/o Delegante) con
DNI/NIE/nº pasaporte _________________ delego a miña representación e voto a favor de
D./Dª. ______________________________________________ (Socia/o Delegada/o) con
DNI/NIE/nº pasaporte __________________ para que me represente e vote no meu nome.

E para que forneza os efectos oportunos asino a presente en ______________, a ___ de ____
de ______

Asinado (Socia/o delegante)

Asinado (Socia/o delegada/o)

En delegación de representación e voto.

En aceptación da delegación de representación e voto.

Xunto coa presente delegación é IMPRESCINDIBLE ACHEGAR FOTOCOPIA DO DNI/NIE da persoa
socia delegante.
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ANEXO II

Delegación de voto para a Asemblea_________________________1 da Rede
Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia

Pola imposibilidade de asistir persoalmente á Asemblea___________________________1 do
día _______ de _________________ de ______, da Asociación Rede Educativa de Apoio
LGBTIQ+ de Galicia,

D./Dª.
___________________________________________ (Socia/o Delegante) con
DNI/NIE/nº pasaporte _________________ delego a miña representación e voto a favor de
D./Dª. ______________________________________________ (Socia/o Delegada/o) con
DNI/NIE/nº pasaporte __________________ para que me represente e vote no meu nome.

E para que forneza os efectos oportunos asino a presente en ______________, a ___ de ____
de ______

Asinado (Socia/o delegante)

Asinado (Socia/o delegada/o)

En delegación de representación e voto.

En aceptación da delegación de representación e voto.

1

Indicar se é XERAL ou EXTRAORDINARIA

Xunto coa presente delegación é IMPRESCINDIBLE ACHEGAR FOTOCOPIA DO DNI/NIE da persoa
socia delegante.
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