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ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA DE USUARIOS E USUARIAS DE CAIXAS DE AFORROS E 

BANCOS 

ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO I 

DA ASOCIACIÓN EN XERAL 

Artigo 1º: Constitúese na cidade de Vigo unha asociación que se denominará ASOCIACIÓN PARA 

A DEFENSA DE USUARIOS E USUARIAS DE CAIXAS DE AFORROS E BANCOS (en siglas ADUCAB) e 

que se rexerá pola vixente lei de asociacións e polos presentes Estatutos. 

Artigo 2º: Son fins da asociación: 

a) Estudo e elaboración de propostas alternativas ao sistema financeiro; divulgando e 

organizando campañas de concienciación, recollida de firmas; participación en debates e, en 

xeral, tratando de favorecer todas as actividades tendentes a conseguir: 

1. Que fronte á actuación das entidades mercantís de crédito, sexa propiciada unha 

alternativa que podería estar representada polas entidades oficiais e polas entidades 

financeiras de carácter social, como as Caixas de Aforro, (que recuperen os seus 

obxectivos de Entidades sen ánimo de lucro dedicadas ao desenvolvemento  social da súa 

contorna) Cooperativas de crédito e bancos alternativos (Eco-bancos, ou Bancos Éticos). 

2. Que se fomente e protexa a creación de entidades financeiras con carácter social: tanto 

para  facilitar os servizos financeiros a un xusto prezo, como para que planifiquen a súa 

actividade tendo en conta as repercusións ecolóxicas e sociais. Ditas actividades son 

imprescindibles e necesarias para o desenvolvemento socioeconómico do país, que non 

deben  ser obxecto de especulación. 

3. Que se procure a implicación dos poderes políticos, para conseguir unha Lexislación máis 

acorde cos dereitos de acódelas usuarias, importancia e custo dos servizos a recibir e o 

control das entidades de crédito. 

4. Que os dereitos de representación de clientes estean debidamente garantidos, tanto para 

a participación nos órganos das entidades, como para a súa información e toma de 

decisións. 

5. Que se cre un organismo oficial competente (e con capacidade sancionadora) que 

fiscalice, vixiar e controle ás Entidades de Crédito e a súa política financeira, da que 

depende a marcha económica do país. 
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6. Que no Consello Superior Bancario intégrense representantes  de entidades  de carácter 

social e cultural, para redactar e manter un Código de boas prácticas bancarias, que 

garanta a transparencia na función ético-financeira das devanditas entidades.   

b) O asesoramento aos seus socios e socias nos conflitos que os mesmos poidan ter cos 

intermediados financeiros, ofrecéndolles servizos de axuda legal. 

c) Crear un boletín periódico, para dar información a todos os socios e socias, e mantemento 

dunha páxina en Internet. 

d) Potenciar a participación cidadá, para demandar unha normativa para as entidades de 

crédito máis acorde coas necesidades económico-sociais das persoas. Buscar unha opción de 

cambio democrático tendente ao deseño dunha formulación económica máis axustado aos 

dereitos dos cidadáns, que garanta servizos fundamentais e así sexa posible alcanzar un 

maior nivel de benestar para o conxunto dos cidadáns. 

e) A representación e defensa dos seus afiliados e afiliadas, ante a ambigüidade e confusión 

normativa ao redor da actuación das entidades de crédito. 

f) Seguimento e denuncia, no seu caso, das actividades de calquera das entidades financeiras e 

das Administracións Públicas nas súas relacións coas mesmas, que, por vía de feito, 

menoscaben dereitos inalienables da persoa. 

Artigo 3º: O domicilio principal da asociación radicará na cidade de Vigo, rúa María Berdiales nº 

19-1º izqda. Poderán ser creados locais sociais noutras cidades mediante acordo da xunta 

directiva, a cal terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como os locais, dando conta do 

seu acordo ao Rexistro de Asociacións. 

Artigo 4º: A asociación desenvolverá as súas actividades en todo o territorio do Estado, terá 

duración indefinida e só será disolta por acordo da Asemblea Xeral extraordinaria ou por 

calquera das causas previstas nas Leis. 

Artigo 5º: A Xunta Directiva será o órgano competente para interpretar os preceptos contidos 

nestes estatutos e cubrir as súas lagoas, sempre someténdose á normativa legal vixente en 

materia de asociacións. Os presentes estatutos serán desenvolvidos e cumpridos mediante os 

acordos que validamente adóptense pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dentro da 

respectiva competencia. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGANOS DIRECTIVOS E DA FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Artigo 6º: A dirección e administración serán exercidos pola presidencia, a Xunta Directiva e a 

Asemblea Xeral. 
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Artigo 7º: A persoa que ocupe a presidencia da Asociación asumirá a representación legal da 

mesma e executará os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, presidindo as 

sesións que celebre unha e outra. 

A presidencia será elixida pola Asemblea Xeral de entre os socios que teñan polo menos tres 

anos de antigüidade, ou sexan socios fundadores. Os períodos de mandato durarán catro anos. 

Artigo 8º: A xunta Directiva constará dunha presidencia, unha vicepresidencia, unha secretaría, 

unha vicesecretaría, unha contadoría, unha tesouraría e entre tres e cinco vogalías, cargos que 

deberán recaer en persoas con dous anos ou máis de socios, ou teñan o carácter de fundadores. 

Artigo 9º: Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos, elixiranse pola Asemblea 

Xeral e durarán un período máximo de catro anos, podendo ser obxecto de reelección. 

Os cargos da Xunta Directiva renovaranse por metade. Na primeira quenda serán renovadas a 

vicepresidencia, a vicesecretaría, a tesouraría e unha vogalía, e, no segundo, ao completar os 4 

ANOS, a presidencia, a secretaría, a contadoría e as outras dúas vogalías. O primeiro mandato 

dos cargos da primeira quenda de renovación durará soamente dous anos. 

O persoal contratado, se o houbese, será nomeado pola Xunta Directiva, que acordará as 

condicións dos contratos, duración dos mesmos, retribucións e funcións a desempeñar. 

Se os recursos económicos dispoñibles permíteno e a situación recoméndao, contratarase 

persoal profesional para atender: 

- Unha xerencia, que asuma a xestión administrativa da Asociación. 

- Un gabinete xurídico/económico para asistencia técnica. 

Os responsables destes servizos asistirán ás Asembleas Xerais e ás Xuntas da Directiva, con voz, 

pero sen voto. 

Artigo 10º: É función da Xunta Directiva programar e dirixir as actividades sociais e levar a 

xestión administrativa e económica da Asociación. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o 

orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas. 

Artigo 11º: A Xunta Directiva celebrará as súas sesións cando o determine a presidencia, a 

iniciativa propia ou a petición dun membro da directiva. Ausentes as persoas que ocupen a 

presidencia e a vicepresidencia, presidirá a reunión o membro de maior idade. As ausencias das 

persoas que ocupen a secretaría e a vicesecretaría serán cubertas polo membro de menor idade 

ou, se renunciase, por quen sinale a presidencia. 

Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos deberán ser adoptados por maioría de 

votos dos/as asistentes, que necesariamente serán máis da metade do total de membros da 

Xunta. Levantarase acta de cada sesión, pola persoa que asuma a secretaría. Dita acta 

transcribirase no correspondente libro de actas, quedando baixo a custodia da Secretaría Xeral. 

Artigo 12º: Cada membro da Xunta Directiva presidirá as comisións que a propia Xunta acorde 

constituír e asignarlle. A Xunta poderá delegar nas mesmas a preparación de determinados actos 

ou actividades, ou solicitarlles informacións necesarias. A presidencia de cada comisión proporá 
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á Xunta Directiva os nomes das persoas que formarán ditas comisións. Cando as necesidades 

aconsélleno, a Xunta Directiva poderá acordar que as comisións se desdobren en subcomisións. 

Artigo 13º: A presidencia da Xunta Directiva terá ademais das facultades consignadas no Artigo 

7º, as seguintes atribucións: 

a) Convocar, presidir e levantar as sesións da Xunta Directiva e da Asemblea Xeral, dirixir as 

deliberacións dunha e outra, absténdose nas votacións, pero decidindo con voto de calidade, 

en caso de empate numérico. 

b) Propor o plan de actividades da asociación á Xunta Directiva, impulsando e dirixindo as súas 

tarefas. 

c) Ordenar os pagos acordados validamente. 

A presidencia estará asistida na súa función por unha vicepresidencia que, ademais, substituiraa 

nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. 

Artigo 14º: A secretaría tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro ou libro de rexistro 

de persoas socias, e terá ao seu cargo a dirección dos traballos administrativos da Entidade. 

Auxiliaralle e substituirá nas súas ausencias a vicesecretaría. 

Artigo 15º: Desde a Contadoría dirixirase a Contabilidade da Asociación, levándose as contas de 

ingresos e dos gastos sociais, intervindo todas as operacións de orde económica. Na Tesouraría 

recadaranse e custodiarán os fondos pertencentes á Asociación dando cumprimento ás ordes de 

pago que expida a presidencia. 

Contadoría e Tesouraría formalizarán o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado 

de contas do ano anterior, que deben ser presentados á Xunta Directiva, para que esta, á súa 

vez, sométaos á aprobación da Asemblea Xeral. 

Artigo 16º: Cada membro da Xunta Directiva terá os deberes propios do seu cargo, así como os 

que nazan das delegacións e comisións que a propia Xunta encoméndelles. 

Incumbirá de maneira concreta á secretaría e á vicesecretaría velar polo cumprimento das 

disposicións legais vixentes en materia de asociacións, custodiando a documentación oficial da 

Entidade e facendo que se cursen ao Rexistro provincial as comunicacións sobre designación da 

Xunta Directiva, e as que esta acorde remitir a aquel. 

Artigo 17º: O órgano supremo da Asociación é a súa Asemblea Xeral, integrada pola totalidade 

dos seus membros. Reunirase sempre que o acorde a Xunta Directiva, por propia iniciativa ou 

porque o solicite a décima parte do total de socios e socias. 

Obrigatoriamente a Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria unha vez ao ano, 

dentro do primeiro semestre, para aprobar o plan xeral de actuación da Asociación, censurar a 

actuación da Xunta Directiva, aprobar, no seu caso, os orzamentos anuais de ingresos e gastos, 

así como o estado de contas correspondentes ao ano anterior. 
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Artigo 18º: A Asemblea Xeral reunirase en sesión extraordinaria cando o esixan as disposicións 

vixentes ou así o acorde a Xunta Directiva, en atención aos asuntos que deban tratarse ou 

peticións recibidas, e, en todo caso, para coñecer das seguintes materias: disposición ou 

alleamento de bens, nomeamento de Xunta Directiva, solicitude de declaración de utilidade 

pública, modificación de Estatutos e disolución da Asociación. 

Artigo 19º: As convocatorias das Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, serán 

feitas por escrito, expresando lugar, data, hora de reunión e a orde do día. Entre a convocatoria 

e o día sinalado para a celebración da Asemblea Xeral en primeira convocatoria haberá de 

mediar, polo menos, quince días, podendo, así mesmo, facerse constar a data na que, se 

procedese, reunirase a Asemblea Xeral en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra 

reunión poida mediar un prazo inferior a vinte e catro horas. No caso de que non se previu no 

anuncio a data da segunda convocatoria, deberá ser esta convocada con oito días de antelación 

á data da reunión. 

Artigo 20º: As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente 

constituídas en primeira convocatoria cando concorra, presente ou representada, a maioría 

simple da totalidade das persoas asociadas e, en segunda, calquera que sexa o número de 

concorrente. 

Artigo 21º: Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple de votos dos 

concorrentes. No entanto, será necesario o voto favorable das dúas terceiras partes dos 

concorrentes, para adoptar acordo en Asemblea Xeral Extraordinaria sobre disposición ou 

alleamento de bens, nomeamento de Xuntas Directivas, solicitude de declaración de utilidade 

pública, modificación de Estatutos e disolución da asociación. 

 

CAPÍTULO III 

DOS/Os SOCIOS/AS, Os seus DEREITOS E DEBERES 

Artigo 22º: Poderán ser compoñentes da Asociación as persoas maiores de idade que dalgunha 

maneira teñan interese nos fins da mesma e sexan admitidas pola Xunta Directiva, a cal poderá 

outorgar o nomeamento de membro honorario ás persoas que estime oportuno, a título 

meramente honorífico, sen que necesariamente leve consigo a condición xurídica de socio ou 

socia. 

Artigo 23º: Solicitarase por escrito a inscrición como socio ou socia á presidencia, que dará conta 

á Xunta. Esta resolverá sobre a aceptación ou rexeitamento, sen ningún recurso contra o seu 

acordo.  

Todos os inscritos até a aceptación dos presentes estatutos e a súa presentación no rexistro, 

terán o carácter de socias ou socios fundadores. Excepcionalmente tamén terán o carácter de 

Fundador o socio ou socia que inscrito posteriormente, así llo recoñeza a Asemblea Xeral.  

Non se adquire a condición de socio ou socia mintas non se satisfaga a cota de entrada, na 

contía e forma que estableza a Xunta Directiva. 
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Artigo 24º: Calquera persoa socia poderá solicitar voluntariamente a baixa na Asociación, pero 

este feito non lle eximirá das obrigacións que teña pendentes para con esta. 

A Xunta Directiva poderá propor a expulsión da Asociación a aqueles membros que cometan 

actos que os fagan indignos de seguir pertencendo á mesma. A separación será precedida de 

expediente no que deberá ser ouvida a persoa interesada, e contra o acordo da Xunta Directiva 

caberá recurso ante a primeira Asemblea Xeral que se convoque, que deberá confirmala . 

Artigo 25º: Os membros da Asociación terán os seguintes dereitos: 

a) Participar nas actividades culturais que promova a Asociación e nos actos sociais que 

organice para a totalidade dos socios e socias. 

b) Exercitar o dereito de voz e voto nas Asembleas Xerais. 

c) Ser nomeado membro da Xunta Directiva na forma que prevén estes Estatutos. 

d) Posuír un exemplar destes estatutos e ter coñecemento dos acordos adoptados polos 

órganos directivos. 

e) Que se lles poña de manifesto o estado de contas dos ingresos e gastos da Asociación todos 

os anos. 

Artigo 26º: Serán obrigacións de todos os socios e socias: 

a) Acatar os presentes Estatutos e os acordos validamente adoptados pola Asemblea Xeral e 

pola Xunta Directiva. 

b) Abonar as cotas de entrada e as periódicas que acorde a Xunta Directiva. 

c) Desempeñar fielmente as obrigacións inherentes ao cargo para o que sexan elixidos e teñan 

aceptado. 

Artigo 27º: Os socios e socias poderán ser sancionados pola Xunta Directiva por infrinxir 

reiteradamente os presentes Estatutos ou os acordos da Asemblea Xeral ou da Xunta Directiva. 

As sancións poden comprender desde a suspensión dos seus dereitos durante un mes até a 

separación definitiva da Asociación, nos termos que prevé o Artigo 24. 

  

CAPÍTULO IV 

DO RÉXIME ECONÓMICO 

Artigo 28º: A Asociación carece de patrimonio ao constituírse; o límite do orzamento anual non 

excederá de douscentos mil euros. 

Artigo 29º: Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento das actividades sociais 

serán os seguintes: 

a) As cotas de entrada que sinale a Xunta Directiva. 
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b) As cotas periódicas que acorde a mesma. 

c) Os produtos dos bens e dereitos que correspondan, así como as subvencións, legados, 

doazóns que poida recibir de forma legal. 

d) Os ingresos que obteña a Asociación mediante as actividades lícitas que acorde realizar a 

Xunta Directiva sempre dentro dos fins estatutarios. 

Valorar engadir a firma de convenios, contratos e subvencións en colaboración ou financiamento 

con entidades públicas e privadas, sempre dentro dos fins estatuarios. 

Artigo 30º: A administración dos fondos da Asociación levará a cabo sometida á correspondente 

intervención e coa publicidade suficiente, ao fin de que os socios e socias poidan ter 

periodicamente coñecemento do destino dos fondos, sen prexuízo do dereito consignado a ese 

respecto no apartado e) do Artigo 25º destes Estatutos. 

Artigo 31º: No caso de que se disolvese a Asociación, a Asemblea Xeral que o acorde nomeará a 

Comisión Liquidadora, composta por cinco membros (dos cales como mínimo 2 serán extraídos 

da Directiva) para que se faga cargo dos fondos que existan. Unha vez satisfeitas as obrigacións 

económicas, o remanente deberá ser entregado a calquera entidade legalmente constituída con 

domicilio no estado español que se dedique a iguais, ou na súa falta, análogos fins aos da 

Asociación extinguida. 

 

Vigo, a vinte e tres de Outubro de 2008. 


