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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA” é unha entidade sen ánimo de lucro 

que ten como fin como fin xeral a mellora da calidade de vida de persoas con 

problemas de saúde mental e as súas familias, procurando unha mellor relación 

entre a persoa, o medio familiar, social e se é posible laboral. 

 

No devandito marco xeral, a ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  realiza as 

súas diferentes actividades, servizos e proxectos, os cales se desenvolven baixo a 

organización da asociación, ou ben nas súas instalacións, ou ben co seu equipo 

humano, resultando indispensable o cumprimento da normativa vixente para cada 

unha das actividades, servizos e proxectos, incluíndo unha regulación xeral do 

réxime interno dos mesmos coherente e concordante coas restantes pautas da 

entidade. 

 

Por tal motivo, a ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  acordou dotarse do 

regulamento de réxime interno que seguidamente se transcribe, que abrangue as 

actividades, servizos e proxectos que estean actualmente ou no futuro baixo o 

ámbito da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, e que implica a todas as 

persoas tanto da ASOCIACIÓN  SAÚDE MENTAL “A CREBA”, mesmo as súas 

asociadas e usuarias e representantes legais, e persoal (traballadoras, voluntarias, 

en prácticas, bolseiras ou colaboradoras) como alleas (en particular visitantes, 

colaboradoras ou terceiros en xeral). 

 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 
 

Artigo 1. Obxecto e ámbito. 
 

O presente regulamento ten por obxecto a ordenación e estructuración xeral do 

conxunto de actividades, servizos e proxectos que estean baixo a organización da 

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, e que estarán orientadas a dar 

cumprimento aos fins previstos nos estatutos da asociación. 

 

Será de obrigado cumprimento tanto para todo o persoal da ASOCIACIÓN SAÚDE 

MENTAL “A CREBA”, mesmo as súas asociadas, usuarias e representantes legais 
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e persoal, como para as persoas alleas á ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A 

CREBA”, en particular os seus visitantes, colaboradoras ou terceiros en xeral. 

 

O presente regulamento xeral deberá respectar a totalidade da normativa vixente e, 

ademais, os estatutos da asociación. Será complementado polas decisións que 

adopten os órganos de goberno da asociación. E poderá ser desenvolvido por 

medio de normas de funcionamento, instrucións ou regulacións internas específicas 

de cada órgano e/ou actividade, servizo ou proxecto. 

 

Artigo 2. Titulares dos dereitos e das obrigas. 
 

Son titulares dos dereitos e das obrigas reguladas neste regulamento todas aquelas 

persoas físicas ou xurídicas: 

 

a) asociadas á ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, ou 

b) usuarias de calquera actividade, servizo ou proxecto que estea baixo a 

organización da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, así como os seus 

familiares e representantes legais, ou 

c) traballadoras, voluntarias, persoas en prácticas, bolseiras ou colaboradoras na 

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA” . 

 

Cada unha delas será titular de devanditos dereitos e obrigas nos termos previstos 

na lei, os estatutos e este regulamento e na restante normativa vixente de 

aplicación diferenciada en cada caso en función do órgano e/ou actividade, servizo 

ou proxecto do cal sexa usuaria ou no cal participe. 

 

Artigo 3. Dereitos e obrigas. 
 

A) DE PERSOAS ASOCIADAS. 

 

Os dereitos e as obrigas das persoas asociadas á ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL 

“A CREBA” son os previstos na normativa vixente en cada momento reguladora do 

dereito de asociación, en particular na Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
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reguladora do Dereito de Asociación -en especial o seu capítulo V- e nos estatutos 

da asociación, en particular nos seus artigos 20 a 24. 

 

B) DE PERSOAS USUARIAS. 

 

Os dereitos e as obrigas das persoas usuarias da ASOCIACIÓN  SAÚDE MENTAL 

“A CREBA” son os previstos na normativa vixente en cada momento en materia 

educativa e/ou de servizos sociais e/ou sanitaria. 

 

Ademais, a persoa usuaria, na medida na cal llo permitan as súas circunstancias, 

deberá: 

 

1. Coñecer e cumprir as normas reguladoras da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL 

“A CREBA”  e de funcionamento de cada órgano, actividade, servizo ou 

proxecto do cal sexa usuaria. 

2. Observar unha conduta baseada no máximo respecto ás demais persoas 

usuarias, familiares ou representantes legais, e persoal ou colaboradoras da 

ASOCIACIÓN  SAÚDE MENTAL “A CREBA”. 

3. Respectar e utilizar correctamente os bens mobles e instalacións do órgano, 

actividade, servizo ou proxecto do cal sexa usuaria. 

4. Respectar as condicións establecidas ou acordadas, en particular as datas e 

horas, debendo comunicar a súa imposibilidade no caso de que excepcional e 

puntualmente non puidese respectalas nun momento ou lugar determinado. 

5. Proporcionar á asociación a información necesaria e veraz para poder cumprir 

os seus fins e desenvolver as súas actividades. 

6. Comunicar á ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA” calquera variación 

dos datos declarados ou acreditados inicialmente. 

7. Aboar as cantidades económicas que, para o seu caso, puidesen derivarse da 

actividade, servizo ou proxecto do cal sexa usuaria. 

 

C) DE FAMILIARES E REPRESENTANTES LEGAIS DE USUARIAS. 

 

Os dereitos e as obrigas de familiares e representantes legais de persoas usuarias 

da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  son os indicados na anterior letra B) 

deste artigo. 
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En todo caso, as representantes legais de usuarias da ASOCIACIÓN SAÚDE 

MENTAL “A CREBA”  teñen dereito a: 

 

1. Recibir información sobre a organización e funcionamento dos órganos, 

actividades, servizos ou proxectos concretos. 

2. Ser informadas sobre todos as cuestións relevantes relacionadas coa vida 

da persoa á cal representen. 

3. Ser atendidas dentro dos días e horarios establecidos. 

 

Ademais, teñen obriga de: 

 

1. Facilitar documentación legal, persoal, médica, económica ou doutro tipo 

solicitada pola ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, no marco da lei 

e dos estatutos. 

2. Asinar as autorizacións e conformidades solicitadas en beneficio da persoa 

usuaria. 

3. Asistir ás reunións convocadas pola ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A 

CREBA”  e colaborar e participar, en canto lle sexa posible. 

4. Respectar os fins, estatutos, órganos, actividades, servizos ou proxectos 

concretos. 

 

D) DE VOLUNTARIAS, EN PRÁCTICAS, BOLSEIRAS OU COLABORADORAS. 

 

Os dereitos e as obrigas das persoas voluntarias, en prácticas, bolseiras ou 

colaboradoras na ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  son os indicados na 

anterior letra B) deste artigo. 

 

Ademais, aplicaránselles os dereitos e deberes derivados da normativa vixente en 

materia de voluntariado, de prácticas, de bolsa ou reguladora da colaboración. 

 

E) COMÚNS. 

 

Ademais, son dereitos e obrigas comúns a todos e cada un dos grupos anteriores 

os contidos e derivados de: 
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• A Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade, de 13 de decembro de 2006, o Real decreto lexislativo 1/2013, 

de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 

dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social -en especial 

os seus artigos 6 e 7-, e as súas normas de desenvolvemento. 

• Os estatutos e demais normas de obrigado cumprimento da ASOCIACIÓN 

SAÚDE MENTAL “A CREBA, mesmo o presente regulamento e as normas de 

funcionamento instrucións ou regulacións internas específicas de cada órgano 

e/ou actividade, servizo ou proxecto. 

• Respectar a debida confidencialidade e deber de segredo en relación dos feitos, 

informacións ou documentacións aos cales acceda en calquera momento no 

ámbito de actuación da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”. 

 

Artigo 4. Estrutura organizativa e funcional. 
 

A estrutura organizativa e funcional da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  

será definida polos órganos de goberno da maneira máis adecuada en cada 

momento de acordo coa lexislación, os estatutos, este regulamento e as demais 

normas de funcionamento, instrucións ou regulacións internas especificamente 

aprobadas, para procurar a maior eficacia e eficiencia no cumprimento dos fins e na 

aplicación dos recursos da asociación; e estará permanentemente actualizada na 

web institucional. 

 

Artigo 5. Normas de funcionamento. 
 

As presentes normas xerais do regulamento de réxime interno, aplicables 

transversalmente a toda a asociación e a todos e cada unha dos seus órganos e/ou 

actividades, servizos ou proxectos, poderán ser complementadas polas normas de 

funcionamento específicas dun órgano e/ou actividade, servizo ou proxecto 

concreto, que terán o carácter de adxuntas e inseparables, e serán tamén de 

obrigado cumprimento. 
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Ditas normas de funcionamento serán explicadas e entregadas ou postas a 

disposición de cada asociada, usuaria, os seus familiares ou representantes legais, 

e traballadoras, voluntarias, en prácticas, bolseiras ou colaboradoras na 

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”. 

 

Calquera lagoa ou dúbida será resolta pola Xunta Directiva ou en quen esta 

delegue. 

 

Artigo 6. Alta e baixa de asociadas. 
 

A alta e a baixa de asociadas, serán efectuadas de acordo co seguinte 

procedemento. 

 

6.1. PROCEDEMENTO DE ALTA. 

 

SOLICITUDE. A persoa interesada en ingresar como socia da ASOCIACIÓN 

SAÚDE MENTAL “A CREBA” dirixirá á Secretaría da asociación por correo postal 

ou electrónico unha solicitude no modelo normalizado facilitado pola asociación, 

cumprimentando todos os datos obrigatorios incluídos no mesmo, mesmo, se tivese, 

un enderezo de correo electrónico e un número de teléfono no cal recibir 

notificacións electrónicas por correo e mensaxeiría. 

 

RESOLUCIÓN. Unha vez completa a solicitude e documentación, a seguinte Xunta 

Directiva incorporará á súa orde do día a decisión sobre o alta solicitada, debendo 

adoptar unha destas dúas resolucións: 

 

a) Alta, procedendo inmediatamente a dala de alta no libro de rexistro de socios da 

asociación e a facilitar a documentación acreditativa da condición de asociada. 

b) A denegación do alta, neste caso especificando os motivos xustificativos de 

devandita denegación. 

 

A alta terá efectos dende o día seguinte á data de celebración da Xunta Directiva na 

cal se acordou. 
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RECURSOS. A resolución será firme e executiva, sen prexuízo do réxime de 

recursos previsto nos estatutos vixentes da asociación. 

 

6.2. PROCEDEMENTO DE BAIXA. 

 

SOLICITUDE. O procedemento de baixa poderá iniciarse a iniciativa da persoa 

interesada (renuncia voluntaria), ou de oficio pola propia asociación. 

 

A persoa interesada en causar baixa como socia dirixirá unha solicitude á 

Secretaría da asociación. 

 

Tamén poderá acordar a Xunta Directiva iniciar o procedemento de baixa por 

calquera das causas previstas nos estatutos. 

 

TRAMITACIÓN E DOCUMENTACIÓN. 

 

Para o caso de se ter iniciado de oficio, xunto co acordo da Xunta Directiva 

contendo o inicio de procedemento de baixa achegarase a información e 

documentación precisa, incluíndo, se fose o caso, o requirimento de pagamento 

previsto no artigo 22.2 dos estatutos, e outorgando á persoa interesada un prazo de 

audiencia e defensa que non poderá ser inferior a dez (10) días hábiles, durante os 

cales poderá efectuar as alegacións e achegar os documentos que estime 

oportunos, e transcorridos os cales se resolverá definitivamente. 

 

RESOLUCIÓN. Unha vez completada a tramitación, a seguinte Xunta Directiva 

incorporará á súa orde do día a decisión sobre a baixa, debendo adoptar unha 

destas dúas resolucións: 

 

a) A baixa, e procedendo inmediatamente a dála de baixa no libro de rexistro de 

socios da asociación. 

b) A denegación da baixa, especificando os motivos xustificativos de devandita 

denegación. 

 

A baixa terá efectos dende o día no cal fose notificada á persoa interesada. 
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Sen prexuízo do anterior, a resolución de baixa non extingue as obrigas 

económicas nin doutro tipo que a persoa tivese devengadas coa asociación na data 

da resolución, de maneira que poderán esixírselle as cantidades económicas 

pendentes ou outras obrigas mesmo cando deixase de ser socio. 

 

RECURSOS. A resolución será firme e executiva, sen prexuízo do réxime de 

recursos previsto nos estatutos vixentes da asociación. 

 

Para o caso de optar por recurso ante a Asemblea Xeral, este deberá interporse no 

prazo de corenta (40) días naturais a contar dende a notificación da resolución. 

 

Artigo 7. Cantidades a abonar por asociadas, e por usuarias ou os 

seus familiares ou representantes legais. 

 

O abono de calquera cantidade á ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA” será 

efectuada de acordo coa lei, estatutos e acordos adoptados polos órganos de 

goberno. 

 

Artigo 8. Suxestións, reclamacións e queixas. 
 

Calquera persoa, e en especial as persoas usuarias e os seus representantes 

legais, poderán formular por escrito as iniciativas e suxestións que estimen 

oportuno para mellorar a calidade de calquera actividades, servizos ou proxectos, 

ou da propia asociación como tal. 

 

Do mesmo xeito poderán formular por escrito as reclamacións e queixas que 

estimen oportunas. 

 

En todo caso, calquera incidencia relevante que se producise será 

convenientemente documentada, mesmo de oficio por parte da ASOCIACIÓN 

SAÚDE MENTAL “A CREBA” . 
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A presidencia ou, para o caso de habela, a dirección/xerencia, dará as instrucións 

oportunas para informarse, instruír e elaborar unha proposta de resolución e 

actuación, que deberá ser resolta pola Xunta Directiva. 

 

Artigo 9. Regulación da participación. 
 

A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA” promove a participación activa como 

instrumento para achegar a pluralidade e construír unha cidadanía máis social. 

 

Para dita finalidade, ademais dos dereitos e obrigas previstos na lei, estatutos e 

este regulamento, calquera persoa asociada poderá: 

 

1. Elevar á presidencia e/ou, en caso de habela, á dirección/xerencia, propostas 

sobre calquera aspecto do regulamento de réxime interno ou propostas para a 

elaboración da planificación e orzamento anual. 

2. Propor á presidencia e/ou, en caso de habela, á dirección/xerencia actividades  

complementarias,  participar  na súa execución  e/ou avaliar o seu 

desenvolvemento, ou a participación do centro en actividades culturais, 

deportivas e recreativas. 

3. Propor colaboracións con outras asociacións ou entidades públicas ou privadas, 

ou centros, entidades ou organismos, ou actividades, servizos ou proxectos que 

considere de interese para a asociación ou para os seus fins. 

4. Ser informado o funcionamento xeral da asociación, órganos, actividades, 

servizos ou proxectos, e da súa evolución, así como da evolución das propostas 

efectuadas. 

5. Velar para que o funcionamento da asociación de acordo con criterios de 

calidade. 

6. Promover todo tipo de iniciativas que tendan a mellorar o funcionamento da 

asociación, órganos, actividades, servizos ou proxectos. 
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TÍTULO II. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 

Artigo 10. Infraccións. 
 

Considéranse infraccións, as accións e omisións tipificadas no presente 

regulamento, ademais das que poidan prever as distintas normativas legais de 

aplicación en función de cada actividade, servizo ou proxecto concreto. 

 

De non haber tipificación específica en dita normativa, consideraranse: 

 

a) Faltas leves: 

 

• A ofensa física ou verbal ou de feito a outras acodes usuarias, familiares ou 

persoal. 

• O uso inadecuado ou neglixente das instalacións e medios. 

• A perturbación das actividades. 

• A promoción de ou participación en altercados, pelexas ou rifas, calquera que 

fose a súa causa. 

• Calquera outro incumprimento dos estatutos da asociación, o presente 

regulamento de réxime interno ou das normas de funcionamento, sen grave 

vulneración de dereitos das persoas usuarias, familiares ou persoal. 

 

b) Faltas graves: 

 

• As accións constitutivas de falta leve cando teñan consecuencias físicas, morais 

ou económicas graves para a asociación ou para calquera persoa asociada. 

• A reiteración dunha segunda ou posterior falta leve nun prazo dun ano natural 

dende a primeira ou anterior. 

• A alteración grave das normas de convivencia na asociación, as reunións dos 

órganos de goberno ou calquera actividade, servizo ou proxecto, así como as 

ameazas de agresión, verbais ou de feito. 

• A subtracción de calquera clase de obxectos propiedade de persoas usuarias, 

familiares, persoal ou da propia ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”. 
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• A actuación en interese persoal usando directa ou indirectamente o nome da 

asociación, en particular cando se acuda ou actúe como familiar dunha persoa 

con problemas de saúde mental e/ou membros da asociación, a condición de 

que non se teña producido un grave dano para a asociación e/ou as súas 

asociadas. 

• Calquera conduta incorrecta, por desprestixiar á asociación ou aos membros 

dos seus órganos de goberno ou representación con feitos ou palabras que 

perturben a actividade da mesma e a normal convivencia entre os asociados, en 

particular participar, formular ou escribir mediante calquera medio de 

comunicación social, manifestacións que prexudiquen de forma grave a imaxe 

da asociación ou dos membros dos seus órganos de goberno. 

• O incumprimento dunha sanción imposta por falta leve. 

• Calquera outro incumprimento dos estatutos da asociación, o presente 

regulamento de réxime interno ou das normas de funcionamento, con grave 

vulneración de dereitos de acódelas usuarias, familiares ou persoal. 

 

c) Faltas moi graves: 

 

• A reiteración dunha segunda ou posterior falta grave nun prazo dun ano natural 

dende a primeira ou anterior. 

• A agresión física ou os malos tratos a persoas usuarias, familiares ou persoal. 

• Os danos graves a obxectos propiedade de persoas usuarias, familiares, 

persoal ou da propia ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  ou o prexuízo 

notorio ao desenvolvemento normal dos servizos ou a convivencia. 

• A desobediencia ás indicacións do persoal ou a participación en altercados, 

rifas ou pelexas que requiran a intervención das forzas da orde pública ou que 

causen grave vulneración de dereitos de acódelas usuarias, familiares ou 

persoal. 

• O incumprimento do deber de confidencialidade con respecto a calquera 

información relativa á asociación, os seus órganos de goberno ou as súas 

usuarias e familias, en particular cando esa información conteña datos persoais 

de persoas usuarias, familiares ou membros dos órganos de goberno. 

• A actuación en interese persoal usando directa ou indirectamente o nome da 

asociación, en particular en entrevistas ou reunións con entidades públicas ou 

privadas ou medios de comunicación á que cales acudan como familiares de 
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afectadas e/ou membros da asociación, a condición de que se produciu un 

grave dano para a asociación e/ou as súas asociadas. 

• O desprestixio grave á imaxe da asociación ou de calquera dos membros dos 

seus órganos de goberno, cando non se dean as circunstancias para ser 

considerada infracción grave. 

• A falta de pagamento de dúas ou máis cotas, ordinarias ou extraordinarias. 

• O incumprimento dunha sanción imposta por falta grave ou moi grave. 

 

As infraccións e sancións do persoal laboral, se o houbese, deberán efectuarse 

seguindo o réxime sancionador específico da vía laboral. 

 

Artigo 11. Sancións. 
 

a) Por faltas leves: 

 

• Amoestación verbal privada. 

• Amoestación individual por escrito. 

 

b) Por faltas graves: 

 

• Suspensión dos dereitos de asociada, usuaria, familiar ou representante legal, 

ou do voluntariado, práctica ou bolsa por un tempo mínimo dun mes e máximo 

dun ano, incluída a posibilidade de presentarse para a elección como membro 

do órgano de goberno e/ou a exclusión da participación en proxectos e/ou 

actividades, e aplicándose para a súa gradación especialmente os criterios 

previstos polo artigo 29.3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico 

do Sector Público. 

 

c) Por faltas moi graves: 

 

• Suspensión dos dereitos de asociada, usuaria, familiar ou representante legal, 

ou do voluntariado, práctica ou bolsa por un período mínimo dun ano e máximo 

de catro anos, aplicándose para a súa gradación os mesmos criterios previstos 

no punto anterior. 
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• Expulsión definitiva. 

 

As sancións imporanse atendendo ao risco xerado, ao dano ou prexuízo causado, á 

reiteración, á intencionalidade, a reparación do dano causado, e ao beneficio obtido. 

 

Artigo 12. Procedemento. 
 

O procedemento sancionador, excepto o laboral, poderá iniciarse de oficio por 

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”  ou a instancia de calquera persoa 

física ou xurídica. 

 

A presidencia designará unha persoa instrutora e, logo das actuacións instrutoras 

que esta estime necesarias en función das circunstancias, dita instrutora elevará 

informe á presidencia no prazo máximo dun mes para que esta efectúe unha 

proposta de arquivo ou de sanción á Xunta Directiva, que será a competente para a 

imposición de sancións. 

 

En todos os casos o procedemento respectará os dereitos de audiencia e defensa 

da persoa interesada, establecéndose un prazo de dez (10) días hábiles para 

presentar alegacións e probas. 

 

En caso de non haber resolución da Xunta Directiva no prazo máximo de tres (3) 

meses a contar dende o inicio do expediente sancionador, sexa de oficio, sexa a 

instancia de calquera persoa física ou xurídica, arquivarase sen máis trámite o 

expediente sancionador. 

 

As resolucións, sexan de arquivo ou sexan de sanción, poderán ser recorridas no 

prazo de dez (10) días naturais a contar dende a súa notificación ás interesadas, 

podendo formular recurso ou ben a denunciante -se houbese-, ou ben a 

prexudicada, ou ben calquera membro da Xunta Directiva que votase en contra da 

resolución que se queira recorrer, ademais de poder formular recurso a propia 

interesada. 

 

O recurso poderá formularse para ante a seguinte asemblea xeral ou directamente 

ante os órganos xudiciais competentes, a elección da recorrente. 
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No caso de recorrerse para ante a Asemblea Xeral, deberá ser resolto na súa 

primeira reunión posterior ao recurso, cun prazo máximo de resolución dun (1) ano 

natural a contar dende a última das notificacións da resolución recorrida, período 

logo do cal se considerará caducado o procedemento. 

 

O recurso non impedirá a execución da resolución de arquivo ou sanción. 

 

Artigo 13. Medidas cautelares. 
 

Durante o procedemento, o instrutor poderá propor á presidencia as medidas 

cautelares que estime oportunas para previr a reiteración de novas faltas ou previr 

ou reparar danos a terceiros, en particular a acódelas usuarias, os seus familiares 

ou representantes legais, traballadoras, ou á propia ASOCIACIÓN SAÚDE 

MENTAL “A CREBA”. 

 

TÍTULO III. RÉXIME ELECTORAL 
 

Artigo 14. Ámbito de aplicación. 
 

O disposto neste título resultará aplicable de maneira complementaria ao previsto 

na lexislación de asociacións e nos estatutos da asociación para a elección de 

membros da Xunta Directiva, e tamén para calquera outro procedemento electoral 

que puidese haber en ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, con excepción 

das eleccións sindicais ou calquera outra que obrigatoriamente deba rexerse pola 

súa normativa específica. 

 

Artigo 15. Inicio: convocatoria e designación de Xunta Electoral. 
 

1. O procedemento electoral dará inicio por resolución e convocatoria da 

presidencia da presidencia da asociación ou, no seu caso, do órgano en cuxo 

seo deban celebrarse eleccións. 
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2. Simultaneamente, a presidencia designará a XUNTA ELECTORAL do 

procedemento electoral, que estará composta por tres persoas asociadas 

elixidas por sorteo. Designaranse tres titulares e tres suplentes. Ademais un 

membro do equipo técnico da asociación designado polo propio equipo técnico 

exercerá as funcións de secretaría da comisión, con voz e sen voto. 

 

Serán competencia da XUNTA ELECTORAL todas as cuestións relacionadas 

co procedemento electoral até a proclamación final de electas, sempre con 

carácter subsidiario ao previsto na lexislación e nos estatutos da fundación, en 

particular no caso das eleccións a membros da Xunta Directiva. 

 

A XUNTA ELECTORAL adoptará as súas decisións por maioría simple dos 

seus membros, con voto de calidade da súa Presidencia en caso de empate. 

 

3. Ademais, a convocatoria de eleccións suporá a simultánea apertura do prazo 

para presentar candidaturas, que será de sete (7) días naturais dende a data de 

publicación de devandita convocatoria. 

 

4. O censo electoral estará composto por todas as persoas asociadas en plenitude 

de dereitos na data de convocatoria de eleccións, e que estean ao día no pago 

das súas obrigas económicas para coa asociación. 

 

5. O procedemento electoral deberá iniciarse cun mínimo dun (1) mes de 

antelación con respecto á data prevista para a votación. 

 

Artigo 16.  Candidaturas. 
 

1. As candidaturas serán individuais e poderán presentarse na maneira 

establecida na convocatoria. 

 

2. Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, ao día natural seguinte 

a XUNTA ELECTORAL efectuará a proclamación provisional, que se 

notificará aos interesados por correo electrónico e publicarase nos taboleiros 

de anuncios dos centros. 
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3. Nos dous (2) días naturais seguintes, calquera interesado poderá formular 

ante a XUNTA ELECTORAL recurso contra a indebida inclusión ou 

exclusión dunha candidatura. 

 

4. Nos dous (2) días naturais seguintes, a XUNTA ELECTORAL  resolverá 

devandito recurso, sen que caiba novo recurso, sen prexuízo de posibles 

reclamacións ante a Asemblea Xeral ou en vía xudicial; e efectuando así a 

proclamación definitiva de candidaturas. 

 

Artigo 17. Votación, escrutinio e proclamación de resultados. 
 

As votacións efectuaranse de maneira presencial. 

 

A XUNTA ELECTORAL efectuará o escrutinio de todos os votos. 

 

Efectuado o escrutinio, efectuarase a proclamación de resultados, contra a cal tan 

só se poderá reclamar ante a Asemblea Xeral ou, no seu caso, antes os órganos 

xudiciais. 

 

TÍTULO IV. DISPOSICIÓNS FINAIS 
 

Primeira. Interpretación do presente Regulamento. 
 

A interpretación do presente Regulamento efectuarase de acordo coa normativa 

vixente en cada momento e cos estatutos da ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A 

CREBA”. 

 

Ademais, complementarase dita interpretación de acordo coas demais normas 

internas vixentes en cada momento na entidade e, en caso de dúbida, 

especialmente conforme á misión, valores e principios da ASOCIACIÓN SAÚDE 

MENTAL “A CREBA”. 

 

Ditas interpretacións ou dúbidas serán expostas a e tramitadas pola presidencia ou, 

en caso de habela, a dirección/xerencia, resolvendo a Xunta Directiva. 
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Segunda. Entrada en vigor. 
 

O presente regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación pola 

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”, e logo da súa previa aprobación pola 

Xunta Directiva. 

 

 


