ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DEL GUSANO
DE SEDA AUTÓCTONO.
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CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO.
Artigo 1. Coa denominación "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA A RECUPERACIÓN,
CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DEL GUSANO DE SEDA AUTÓCTONO" constitúese
a presente Asociación, amparada no disposto na Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo
e con respecto ás súas normas complementarias, posuidora de personalidade xurídica
e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro.
Artigo 2. Esta Asociación constitúese por tempo indefinido.
Artigo 3. Son os seus fins:
a) A recuperación de todas aquelas variedades de Bombyx mori oriúndas da
Península Ibérica, dentro e fóra das fronteiras do Estado Español. Así como as
variedades autóctonas de Morus alba e Morus nigra, sustento tradicional das nosas
poboacións de Verme da Seda.
b) A conservación, mantemento, catalogación e estudo das poboacións dentro da
Asociación, de tal maneira que se garanta a súa reprodución ao longo dos anos,
facendo uso de todas aquelas técnicas que eviten o empobrecemento xenético destas.
c) Favorecerase o estudo científico multidisciplinar orientado a consagrar un acervo
cultural herdado da Idade Media que ten como obxecto a sericultura histórica,
actividade agraria que foi practicada en diversas latitudes do Estado Español, tamén
recoñecer a diversidade e peculiaridade do devandito patrimonio etnolóxico.
d) A Divulgación e concienciación social dentro e fóra da Asociación. Así como a
promoción de todos aqueles produtos derivados do Verme da Seda.
Artigo 4. Para a consecución dos anteriores fins a Asociación fará uso de todos os
medios á súa disposición, mesmo poderá solicitar a colaboración ou os servizos de
todas aquelas entidades e persoas adscritas ou non a esta.
Artigo 5. A Asociación establece o seu domicilio social na rúa Los Ovalle nº 11, 6ºE
37004 en Salamanca.
Artigo 6. Ten como ámbito dos seus principais actividades todo o territorio do Estado.
Artigo 7. O emblema da Asociación será aprobado na primeira Asemblea Xeral.

CAPÍTULO II. ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN.
Artigo 8. A Asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesoureiro e cantos
delegados sexan necesarios. Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán
gratuitos. A designación do Presidente e a súa revogación corresponde á Asemblea
Xeral. Este nomeará os respectivos cargos da Xunta entre persoas da súa confianza,
coa única obriga de que estes sexan socios con máis dun ano de antigüidade. O
mandato terá unha duración de catro anos.
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Artigo 9. Estes poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á
Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas que tiveran encomendadas ou por
expiración do mandato.
Artigo 10. Os membros da Xunta Directiva que tivesen esgotado o prazo para o cal
foron elixidos, continuarán ocupando os seus cargos ata o momento en que se
produza a aceptación dos que os substitúan.
Artigo 11. A Xunta Directiva reunirase cantas veces o determine o seu Presidente e a
iniciativa ou petición de dous terzos dos seus membros. Quedará constituída cando
asista a metade máis un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos
deberán ser tomados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente
será de calidade.
Artigo 12. Facultades da Xunta Directiva:
As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a todos os actos
propios das finalidades da Asociación, sempre que non requiran, segundo estes
Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral.
Son facultades particulares da Xunta Directiva:
a)
Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da
Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.
b)

Executar os acordos da Asemblea Xeral.

c)
Formular e someter a aprobación da Asemblea Xeral os Balances e as Contas
anuais.
d)

Resolver sobre a admisión de novos asociados.

e)

Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación.

f)

Redactar as Directrices de Cría segundo Artigo 33.

g)

Deliberar sobre o patrocinio dunha obra.

h)
Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea
Xeral de socios.
Artigo 13. O Presidente terá as seguintes atribucións: Representar legalmente á
Asociación 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 pagamentos e autorizar coa súa firma os
documentos, actas e correspondencia; adoptar calquera medida urxente que a boa
marcha da Asociación aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades resulte
necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva.
Artigo 14. O Vicepresidente substituirá ó Presidente en ausencia deste, motivada por
enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións ca el.
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Artigo 15. O Secretario terá a cargo a dirección dos traballos puramente
administrativos da Asociación, expedirá certificacións, levará os libros da asociación
legalmente establecidos e o ficheiro de asociados, e custodiará a documentación da
entidade, facendo que se cursen ás comunicacións sobre designación de Xuntas
Directivas e demáis acordos sociais inscribibles aos Rexistros correspondentes, así
como o cumprimento das obrigas documentais nos termos que legalmente
correspondan.
Artigo 16. O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á Asociación e
dará cumprimento a ordénelas de pagamento que expida o Presidente.
Artigo 17. Os Delegados terán as obrigas propias do seu cargo como membros da
Xunta Directiva, así como as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que
a propia Xunta lles encomende.
Artigo 18. As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos
membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisionalmente entre os devanditos
membros ata que o Presidente designe novo cargo.

CAPÍTULO III. ASEMBLEA XERAL.
Artigo 19. A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará
integrada por todos os asociados.
Artigo 20. As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A
ordinaria celebrarase unha vez ao ano dentro dos catro meses seguintes ao peche do
exercicio; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, a
xuízo do Presidente cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o propoña por escrito
unha décima parte dos asociados.
Artigo 21. As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito
expresando o lugar, día e hora da reunión así como a orde do día con expresión
concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración
da Asemblea en primeira convocatoria haberán de mediar polo menos quince días,
podendo así mesmo facerse constar se procedese a data e hora en que se reunirá a
Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un
prazo inferior a unha hora.
Artigo 22. As Asembleas Xerais, tanto ordinarias coma extraordinarias, quedarán
válidamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela un terzo dos
asociados con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número
de asociados con dereito a voto.
Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas
cando os votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables para estes
efectos os votos nulos, en branco, nin as abstencións.
Será necesaria maioría absoluta para:
a) Disolución da entidade.
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b) Modificación de Estatutos e concretamente o contido no Artigo 34.
c) Disposición ou alienación de bens integrantes do inmobilizado.
d) Remuneración dos membros do órgano de representación.
Son facultades da Asemblea Xeral:
a) Aprobar a xestión da Xunta Directiva.
b) Examinar e aprobar as Contas anuais.
c) Elixir o Presidente.
d) Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias.
e) Disposición ou alienación dos bens.
f) Acordar, no seu caso, a remuneración dos membros dos órganos de representación.
g) Calquera outra que non sexa competencia atribuída a outro órgano social.
Artigo 23. Requiren acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria convocada ao efecto:
a) Modificación dos Estatutos.
b) Modificación do Artigo 34.
c) Disolución da Asociación.

CAPÍTULO IV. SOCIOS.
Artigo 24. Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar
que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación.
Artigo 25. Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:
a) Fundadores. Son aqueles que concorresen no acto de fundación da Asociación.
b) De número. Calquera persoa que forme parte da Asociación dende o acto de
fundación.
c) Conservadores. Son aqueles socios que participan coa Asociación mantendo ao
seu cargo algunhas das variedades patrimonio desta, comprometéndose de xeito
contractual a respectar as Directrices de cría.
d) De Honra. Son aquelas persoas que pola súa especialización nalgún dos campos
afíns ás actividades da Asociación contribuísen na difusión, investigación e
dignificación da nosa sericultura histórica ou do estudo do verme da seda. O
nomeamento dos socios de honra corresponderá á Xunta Directiva.
Artigo 26. Os socios causarán baixa por algunha das causas seguintes:
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a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.
b) Por incumprimento das obrigas económicas, se deixase de satisfacer unha da cotas
anuais.
c) Os socios conservadores por incumprimento dalgunha das súas obrigas
establecidas nas Directrices de Cría.
d) Os socios conservadores por transmisión a terceiros, distintos de calquera socio
conservador, do material xenético patrimonio da Asociación entregado ao seu coidado
en calidade de tenedores (ex artº. 431 Cc.). Non quedan excluídas as
correspondentes accións legais que a Asociación poida exercer detrás da restitución
do seu patrimonio.
e) Por morte ou declaración legal de ausencia de calquera dos socios. No caso dos
socios conservadores permítese a transmisión mortis causa aos lexítimos sucesores
do material posuído, pesando a obriga previa de afiliación á Asociación daqueles que
pretendan detelo en calidade de tenedores.
f) Calquera outra situación que contraveña os Estatutos.
Artigo 27. Os socios de número e fundadores terán os seguintes dereitos:
a) Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus
fins.
b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter.
c) Participar nas Asembleas con voz e voto.
d) Ser electores e elixibles para os cargos directivos.
e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
f) Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde ao mellor
cumprimento dos fins da Asociación.
g) Dirixirse por escrito á Xunta directiva en calquera das linguas nacionais. A Xunta
Directiva reservarase o dereito de contestar na lingua nacional que considere
conveniente.
Artigo 28. Os socios fundadores e de número terán as seguintes obrigas:
a) Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e a Xunta
Directiva.
b) Aboar as cotas que se fixen.
c) Asistir ás Asembleas e demáis actos que se organicen.
d) Desempeñar, se é o caso, as obrigas inherentes ao cargo que ocupen.
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Artigo 29. Os socios conservadores terán as mesmas obrigas e dereitos establecidos
nos Artigos 27 e 28, pero só eles estarán sometidos ao réxime de dereitos e obrigas
analizados nas Directrices de cría.
Artigo 30. Os socios de honra terán as mesmas obrigas que os fundadores e de
número a excepción das previstas nos apartados b) e d), do Artigo 28. Ademáis da
obriga de responder segundo o seu leal saber e entender a calquera das cuestións
que a Xunta Directiva os dirixa. Así mesmo, terán os mesmos dereitos a excepción
dos que figuran nos apartados c) e d) do Artigo 27, podendo asistir ás Asembleas
sen dereito a voto.
Artigo 31. As persoas xurídicas e entidades públicas ou privadas a través dos seus
representantes legais, poderán afiliarse á Asociación en concepto de socio de número
ou conservador, sempre que aboen a cota especificada para tales casos e se
comprometan a respectar os Estatutos.

CAPÍTULO V. DIRECTRICES DE CRÍA.
Artigo 32. Chamarase Directrices de cría a aquel documento articulado onde se
establezan as obrigas e dereitos dos socios conservadores, sendo a plasmación da
política conservacionista da Asociación. Son unha extensión dos presentes Estatutos.
Artigo 33. Correspondelle a súa redacción á Xunta Directiva para ser validados
anualmente pola Asemblea Xeral co voto exclusivo dos socios conservadores. A súa
aprobación só requirirá maioría simple, se non se conseguise nunha terceira votación
o quórum anterior, prorrogaranse un ano máis as Directrices de Cría precedentes.
Artigo 34. Non poderá exceptuarse no seu articulado a propiedade exclusiva do
material xenético como patrimonio da Asociación. Queda polo tanto prohibido calquera
acto de disposición unilateral do material xenético por parte dalgún dos seus socios
conservadores, aténdose no seu caso ás consecuencias descritas no Artigo 26
apartado d).
O presente artigo só poderá ser modificado en Asemblea Xeral Extraordinaria por
maioría absoluta de todos os socios.

CAPÍTULO VI. FONDO BIBLIOGRÁFICO DIXITAL, PUBLICACIÓNS E REVISTA.
Artigo 35. Promoverase a constitución dun fondo bibliográfico dixital onde se conteñan
todas aquelas obras escritas, fotográficas e audiovisuais que interesen aos fins desta
Asociación. O fondo bibliográfico dixital será administrado por un socio delegado, que
se encargará do mantemento e conservación dos rexistros, ademáis de axudar a
aqueles socios que queiran consultalo. O acceso está reservado aos socios, pero
pode permitirse a súa consulta por calquera persoa allea á Asociación previa solicitude
á Xunta Directiva.
Este fondo respectará a Lei da Propiedade Intelectual e cantas leis afíns protexan a
integridade das obras.
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Artigo 36. Promoverase a publicación, divulgación científica e creación artística no
seo da Asociación, podendo solicitar calquera socio á Xunta Directiva o patrocinio da
súa obra. A Xunta Directiva valorará o contido desta, determinando se é merecedora
do devandito patrocinio por incidir nos fins propios da Asociación.
Artigo 37. A Asociación realizará unha publicación interna anual. Será dirixida por un
socio delegado.

CAPÍTULO VII. REXISTRO DE RAZAS AUTÓCTONAS DE BOMBYX MORI.
Artigo 38. A Asociación levará un rexistro e un catálogo de todas aquelas variedades
de Bombyx mori oriúndas da Península. Ademáis poderanse incluir aquelas
variedades de moráceas autóctonas do noso País.
Será administrado por un socio delegado cunha cualificación académica suficiente que
o faculte para a axeitada consecución do devandito labor. No caso contrario
permitirase a contratación dos servizos dun profesional recoñecido; a súa designación
corresponderá á Xunta Directiva.
Artigo 39. Favorecerase a formación dun catálogo de todas aquelas variedades
estranxeiras de Verme da Seda, para que faciliten a identificación de calquera
poboación de Bombyx mori sen determinar. Será administrado por un socio delegado.

CAPÍTULO VIII. RÉXIME ECONÓMICO.
Artigo 40. A “Asociación Española para a Recuperación, Conservación y Estudio
del Gusano de Seda Autóctono” non persegue beneficios económicos, e de obtelos,
dedicaraos ás súas actividades científicas e divulgativas. É patrimonio fundacional da
Asociación o seguinte material xenético:
-

Dez postas de Amarilla Española nº2 “Sierra Morena”, Cebrado de Andújar e
Almería-Galera; doadas por Jaume Castejón Martín.

-

Dez postas de Amarilla Española nº1 “Raza Pura de Murcia”, Amarilla
Española nº2 “Sierra Morena”, Cebrado de Valencia e Almería-Galera; doadas
por Francisco Javier Jurado Torres.

Artigo 41. Constitúen os ingresos da Asociación:
a) As cotas dos socios, de ingreso e anuais.
b) As subvencións obtidas de organismos oficiais ou privados.
c) Os beneficios das publicacións da Asociación.
d) Os donativos que poidan recibirse.
e) Os que se perciban por outros conceptos.
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Artigo 42. A memoria de Tesouraría será sometida á aprobación da Asemblea Xeral
polo Tesoureiro, unha vez visada pola Xunta Directiva. O Tesoureiro elaborará e
presentará mediando acordo da Xunta Directiva, o presuposto anual á Asemblea
Xeral. O peche do exercicio económico coincidirá co fin do ano natural.

CAPÍTULO IX. DISOLUCIÓN.
Artigo 43. Disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral
Extraordinaria, convocada ao efecto, conforme ao disposto no artigo 21 dos presentes
Estatutos.
Artigo 44. En caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora, a cal, unha
vez extinguidas as débedas, e se existise sobrante líquido, destinarao para fins que
non desvirtúen a súa natureza non lucrativa, concretamente e por orde de
preferencia...
- Un museo creado ad hoc para a exposición continua do Patrimonio da Asociación
extinta.
- Calquera institución de ámbito nacional ou europeo dedicada á preservación dunha
colección viva de variedades de Verme da Seda.
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