
AGRUPACIÓN DE AVOGADOS NOVOS 
 

 
 
 
 TITULO I.  
 
DENOMINACIÓN E OBXECTO  
  

Artigo 1º.- A Agrupación de Avogados Novos estará integrada no Ilustre 
Colexio de Avogados de Vigo, aínda que con órgano e fins propios, sen 
ánimo de lucro e co mesmo domicilio social, tendo duración por tempo 
indefinido.  

Artigo 2º.- A Agrupación terá fundamentalmente os seguintes fins:    

a).- Estudiar os problemas dos avogados novos e promover 
solucións ós mesmos.  

b).- Impulsar a formación xurídica dos seus membros.    

c).- Fomentar a participación dos membros na vida colexial.  

d).- Colaborar cos órganos de Goberno do Ilustre Colexio de 
Avogados e participar na vida corporativa.   

e).- Manter contactos coas organizacións de avogados novos
nacionais e internacionais, colaborando con elas nas tarefas 
de interese común.    

f).- Realizar cantas tarefas sexan necesarias para o 
cumprimento dos seus fins.   

TÍTULO II.                                  

MEMBROS DA AGRUPACIÓN  

Artigo 3º.-  A condición de membro da agrupación adquírese cumprindo 
os seguintes requisitos:    

a).- Ser avogado incorporado ó Ilustre Colexio de Avogados 
de Vigo, ou colexiado como non exercente.    

b) Tener menos de corenta anos, ou menos de dez anos 
ininterrumpidos de colexiación.    

c) Efectuar a oportuna solicitude á Xunta Directiva da 
Asociación e ser admitido por ésta.   

Artigo 4º.-  O acordo que denegue a admisión na agrupación poderá ser 



recorrido ante a Asemblea Xeral do mesmo.    

Para iso o recorrente deberá comunicar por escrito o seu propósito á Xunta
Directiva nun prazo máximo de 30 días naturais a partir da notificación do 
acordo denegatorio. O devandito recurso deberá incluirse na orde do día 
da seguinte Asemblea Xeral, sempre que se presente dentro dos prazos 
sinalados no artigo 12.   

          A resolución que se dicte, poderá ser recorrida en alzada ante a 
Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, dentro do prazo
de quince días hábiles, a partir da data de notificación ó interesado da 
resolución denegatoria. A resolución dictada pola Xunta de Goberno no 
recurso de alzada, terá carácter definitivo.    

Artigo 5º.- A condición de membro da Agrupación será incompatible con 
toda conducta contraria á dignidade profesional e coas actividades que 
perxudiquen ós intereses da Agrupación.    

Artigo 6º.- Os membros da Agrupación deberán participar activamente 
nas tarefas deste, aportando a súa colabouración persoal e contribuíndo 
coas cotas ou aportacións que estableza se no seu caso a Asemblea Xeral 
do mesmo.    

Artigo 7º.- Perderase a condición de membro polas seguintes 
circunstancias:    

a)Alcanzar a idade fixada como límite para a incorporación á 
Agrupación.    

b)Causar baixa como avogado en exercicio no Ilustre Colexio
de Avogados de Vigo, ou ben como colexiado non 
exercente..    

c)A baixa voluntaria da Agrupación.    

d)A separación da Agrupación acordada pola Asemblea 
Xeral, en expediente disciplinario instruído para o tal efecto. 
A resolución que acorde a separación poderá igualmente ser 
recorrida en alzada ante a Xunta de Goberno do Ilustre 
Colexio de Avogados de Vigo, na forma establecida no artigo 
4º.    

Artigo 8º.- O acordo denegatorio de incorporación así como o de 
separación dun membro da Agrupación, será adoptado pola Asemblea 
Xeral requiríndose para iso que estean presentes ou representados o 20% 
dos asociados e adoptándose o acordo co voto favorable dos 2/3 dos 
membros presentes ou representados na Xunta, téndose ofrecido ó 
interesado audiencia pola Asemblea Xeral.    

                        A solicitude de separación dun membro da Agrupación 
poderá ser instada pola Xunta Directiva ou polo 20% dos membros da 
Agrupación a cal deberá realizarse en escrito razoado que deberá ser 
ratificado ante a Asemblea Xeral.    

Artigo 9º.- A asociación estará rexida pola Asemblea Xeral e pola Xunta 



Directiva.    

Artigo 10º.- A Asemblea Xeral é o órgano soberano da Agrupación, na 
que poderán participar todos os seus membros con voz e voto sen máis 
limitacións que as establecidas nestes estatutos.    

                        Poderán asistir igualmente, con voz pero sen voto aquelas 
persoas ás que convide á Xunta Directiva a instancia propia ou a instancia 
do 10% dos membros da Agrupación.   

Artigo 11º.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario dúas 
veces ó ano dentro da primeira semana dos meses de febreiro e outubro. 
Dentro da orde do día para a súa celebración incluiranse, na primeira, 
rendición de contas da Xunta Directiva e aprobación do presuposto para o 
exercicio económico. E na segunda, resumo do labor efectuado pola 
Agrupación no ano xudicial concluído, obxectivos para o ano comezado e 
elección da Xunta Directiva cando proceda.    

                        A Asemblea Xeral celebrará sesión extraordinaria sempre 
que sexa convocada con tal carácter pola Xunta Directiva ou cando esta o 
faga a pedimento do 10% dos membros da Agrupación, que incluirá os 
puntos que han de constituir a orde do día. En tal caso haberá de 
celebrarse a Asemblea solicitada no prazo máximo de quince días.    

                        Non poderán ser obxecto de votación pola Asemblea Xeral 
aquelas cuestións que non constan previamente na orde do día, sen 
prexuizo de que, se pola Asemblea se acorda tratar temas novos, estes 
poidan ser discutidos, finalizados os da orde do día. O devandito acordo se 
adoptarase por maioría simple.    

Artigo 12º.- A convocatoria, que conterá sempre a orde do día, deberá 
ser cursada ós membros da Agrupación sete días antes da data de 
celebración da Asemblea.    

                        Non obstante o preceptuado no artigo anterior, o 10% dos
membros da Agrupación poderá solicitar da Xunta Directiva a inclusión dos 
temas que considere oportunos na orde do día da Asemblea Xeral sexa 
ordinaria ou extraordinaria. A Xunta Directiva acordará a inclusión dos 
temas sempre que se teñan solicitado con quince días de antelación á data 
prevista para a celebración da Asemblea Xeral.    

Artigo 13º.- A Asemblea Xeral será presidida polo Presidente da Xunta 
Directiva ou por calquera outro membro da mesma no que a Xunta teña 
delegado, actuando como secretario o que o sexa da Xunta Directiva.  

Artigo 14º.- A Asemblea Xeral quedará validamente constituída calquera 
que sexa o número de asistentes sen prexuízo do disposto nos artigos que 
sinalan un quorum especial.   

Artigo 15º.- As decisións serán tomadas por simple maioría de votos 
salvo o disposto nestes estatutos e vincularán á totalidade dos membros 
unha vez adoptadas, teñan ou non asistido á reunión.   

Artigo 16º.- Os agrupados poderán ser representados na Asemblea por 
outro membro da agrupaciòn, mediante escrito acreditativo especial, pero 



ningún agrupado poderá ostentar máis de dúas representacións para cada 
Xunta.    

Artigo 17º.- De todas as sesións da Asemblea Xeral levantarase o acta 
correspondente que se transcribirá no libro para os efectos. As actas serán 
firmadas polo Presidente e o Secretario da Xunta Directiva.    

Artigo 18º.- A Xunta Directiva será o órgano executivo da Agrupación. 
Como tal someterase ás directrices que sinale a Asemblea Xeral e haberá 
de cumprimentar os seus acordos. O seu mandato será por dous anos.    

Artigo 19º.- A Xunta Directiva estará composta por cinco membros: 
Presidente, Secretario, Tesoureiro e dous Vocais. Os componentes da 
Xunta Directiva distribuiranse as funcións que se determinen de acordo co 
seu cargo, puidendo actuar por delegación da propia Xunta.   

Artigo 20º.-  Todos os membros da Agrupación poderán ser electores e 
candidatos para os cargos da Xunta Directiva e unicamente candidatos 
para os devanditos cargos, os avogados en exercicio.    

                          As candidaturas haberán de ser presentadas na 
secretaría da Agrupación quince días antes da data da elección.    

Artigo 21º.- A Asemblea Xeral poderá remover dos seus cargos á totalidade 
ou a unha parte da Xunta Directiva en calquera momento do seu mandato. A 
devandita resolución deberá ser adoptada cos requisitos sinalados no artigo 
octavo.   

Artigo 22º.- A elección para proveer as vacantes efectuarase en 
Asemblea Xeral tanto ordinaria como extraordinaria, a cal elexirá mediante
voto secreto ós membros de entre os candidatos a cada cargo e que serán 
os que obteñan maior número de votos. Os empates serán resoltos 
mediante nova votación.    

Artigo 23º.- O voto por correo poderá ser exercido por todos os 
agrupados especificando con claridade os datos do asociado, a data en que
terán lugar as eleccións , así como os candidatos que elixe.Toda votación 
feita por correo será válida, sempre que se reciba na sede do colexio un 
día antes da votación.    

Artigo 24º.- A Xunta Directiva tomará os seus acordos por simple maioría 
dos seus membros, baixo convocatoria do seu presidente e recolléndose os
acordos adoptados nun libro de actas. A Xunta celebrará sesión unha vez ó
mes e sempre que o solicite calquera membro da mesma.    

Artigo 25º.- A Xunta Directiva estará representada polo seu Presidente 
ou por calquera outro membro da mesma en quen delegue a propia Xunta. 
   

Artigo 26º.-  Poderán crearse comisións de traballo, tantas como se 
estimen oportunas a iniciativa da Xunta Directiva ou a Asemblea Xeral. 
Estarán integradas por un mínimo de tres membros que elixirán entre eles 
un voceiro.  
    



TÍTULO III   
 

DISPOSICIÓNS XERAIS  

Artigo 27º.- A agrupación, para cubrir as súas necesidades de 
funcionamento contará cos recursos económicos que obteña tanto polas 
cotas dos seus membros como polas cantidades que destine a tal fin ó 
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, así como calquera outra de distinta 
procedencia.    

Artigo 28º.-  A Asemblea Xeral será a única competente para modificar 
en calquera sentido os presentes estatutos, requeríndose un quorum de 
asistencia mínimo do 50% dos asociados, adoptándose o acordo polos 2/3 
dos asistentes; no caso de que non se reúna o quorum mencionado, o 
tema deberá ser tratado noutra Asemblea que poderá adoptar o acordo 
por maioría simple e sen esixencia de quorum especial de asistencia.   

Artigo 29º.- A Xunta Directiva poderá regulamentar as cuestións contidas 
nos estatutos que se crean convenientes, debendo dar conta á Asemblea 
Xeral seguinte para a súa ratificación.   

Artigo 30º.- Con carácter supletorio ou orientativo destes estatutos 
poderase acudir á Lei de Colexios Profesionais, ós Estatutos do Consello 
Xeral da Avogacía e ós do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo.  

  
 


