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Estatutos da Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial do Río Miño –AECT Río Miño– entre a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (Portugal), 

e a Deputación de Pontevedra (España) 

 

Capítulo I. Disposicións xerais 

Artigo 1.º. Obxecto dos Estatutos 

Estes Estatutos regulan a Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Río 

Miño, abreviadamente designada AECT Río Miño, constituída ao amparo do 

Regulamento (CE) núm. 1082/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, 

modificado polo Regulamento núm. 1302/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, 

de 17 de decembro de 2013, do Decreto-lei núm. 376/2007, de 8 de novembro, 

modificado polo Decreto-lei núm. 60/2015, de 22 de abril, e foron aprobados, xunto 

co respectivo Convenio, pola Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (Portugal) e 

pola Deputación de Pontevedra (España). 

 

Artigo 2.º. Relacións con autoridades superiores, de control e con terceiros 

1. As relacións da AECT Río Miño coas autoridades de control (tutela) estarán 

reguladas polo Decreto-lei núm. 376/2007 e pola demais lexislación portuguesa 

aplicable. 

2. As relacións da AECT Río Miño con terceiros, persoas públicas ou privadas, estarán 

reguladas por contratos, convenios, protocolos ou outros instrumentos legalmente 

admitidos nos que se definirán os dereitos e deberes recíprocos. 

 

Artigo 3.º. Dereitos dos membros da AECT Río Miño 

Son dereitos dos membros: 
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a) Elixir e ser elixido para todos os órganos, nos termos establecidos nestes 

Estatutos  

b) Exercer os poderes e as facultades previstas no Regulamento AECT e nestes 

Estatutos   

c) Participar en todas as actividades da AECT Río Miño 

d) Propor a elaboración de plans, proxectos, programas, estudos, formas de 

relación entre os membros, modelos de xestión de infraestruturas e 

equipamentos, prestación de servizos de interese público e a realización de 

obras, todo conforme coas finalidades e o obxecto da AECT Río Miño 

e) Solicitar e obter información, documentos e publicacións da AECT Río Miño 

 

Artigo 4.º. Deberes dos membros da AECT Río Miño 

Son deberes dos membros: 

a) Respectar e facer respectar estes Estatutos e o Convenio 

b) Colaborar na planificación, programación, promoción e execución das 

actividades da AECT Río Miño 

c) Defender os intereses, o prestixio e o bo nome da AECT Río Miño 

d) Contribuír á realización dos obxectivos estatutarios, en harmonía coas 

orientacións e directivas emanadas dos respectivos órganos 

e) Exercer os cargos para os que fosen elixidos  

f) Cada ano natural, e nos prazos establecidos para o efecto, entregar á AECT 

Río Miño as contribucións incluídas nos respectivos orzamentos tras a súa 

aprobación 

g) Cumprir e facer cumprir as disposicións legais e regulamentarias con 

respecto á AECT Río Miño, ademais dos Estatutos e as decisións dos seus 

órganos  

h) Executar as tarefas e cumprir todas as funcións que lles fosen atribuídas 

polos órganos da AECT Río Miño 

 

Artigo 5.º. Admisión de novos membros da AECT Río Miño 
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1. A admisión de novos membros farase a través dunha petición dirixida ao director 

pola entidade que pretenda adherirse á AECT Río Miño. 

2. Só poden ser admitidas entidades que desenvolvan a súa actividade principal na 

circunscrición territorial das NUTS III Alto Minho e Pontevedra. 

3. A admisión farase por protocolo de adhesión, aprobado pola Asemblea xeral, con 

respecto ao disposto nos artigos 4.º e 5.º, do Regulamento AECT, traducíndose nunha 

modificación dos Estatutos. 

 

Artigo 6.º. Linguas de traballo 

1. Son linguas de traballo o portugués, o galego e o castelán. 

2. As decisións dos órganos da AECT Río Miño e todos os documentos elaborados por 

estes e polos seus servizos deben ser traducidos a cada unha das referidas linguas.  

 

Artigo 7.º. Patrimonio e finanzas 

1. A AECT Río Miño ten patrimonio e finanzas propios, constituídos polos bens e 

dereitos transferidos a ela ou adquiridos a calquera título, nomeadamente as 

dotacións, contribucións e subsidios que lle fosen concedidos polos seus membros, os 

importes de cofinanciamentos nacionais, dos fondos da Unión Europea, do 

orzamento europeo ou doutras orixes que legalmente lle sexan atribuídos e tamén: 

a) Por calquera outra doazón, subsidio ou coparticipación da que se beneficie 

b) Polos ingresos recibidos polos servizos prestados, pola xestión de servizos, 

pola utilización dos seus bens e equipamentos e pola realización de tarefas 

c) Por outros rendementos de bens propios, do produto do seu alleamento ou 

da atribución de dereitos sobre eles 

d) Polas herdanzas e legados que lle deixasen  

e) Polos bens ou o patrimonio que, a título gratuíto ou oneroso, lle sexan 

atribuídos por lei, contrato ou por calquera outro acto xurídico 

f) Por calquera outro ingreso permitido por lei 

2. As contribucións anuais ordinarias dos membros da AECT Río Miño son fixadas 

anualmente en Asemblea xeral e deberán ser calculadas con base no orzamento dos 
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gastos fixos anuais e dos gastos que serán previsiblemente xerados pola concepción e 

programación, cada ano, de actividades e accións. 

 

Artigo 8.º. Réxime de financiamento 

1. O financiamento da AECT Río Miño está asegurado polas contribucións ordinarias 

e extraordinarias dos seus membros, por subsidios ou outras dotacións financeiras 

que estes lle concedan, ademais de polos produtos e ingresos mencionados nos 

apartados do a) ao f) do núm. 1 do artigo anterior. 

2. Cada participante na AECT Río Miño fará unha contribución financeira inicial de 

15.000 (quince mil) euros. 

3. A AECT Río Miño pode tamén, nos termos das regras sobre financiamento 

aplicables ás entidades de dereito público portugués, financiarse a través de 

préstamos a curto prazo, que poderán contraer con calquera institución autorizada 

por lei a conceder crédito. 

4. A AECT Río Miño non pode contratar préstamos a favor de ningún dos seus 

membros. 

 

Capítulo II. Estrutura orgánica e funcionamento 

Sección I. Órganos 

Artigo 9.º. Órganos da AECT Río Miño 

Son órganos da AECT Río Miño: 

a) A Asemblea xeral 

b) O director 

c) O Consello coordinador 

d) O Consello fiscal 

e) O Consello consultivo, de constitución facultativa 
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Sección II. Da Asemblea xeral 

Artigo 10.º. Natureza e composición 

1. A Asemblea xeral é o órgano deliberativo da AECT Río Miño. 

2. A Asemblea xeral está constituída polos membros da AECT Río Miño, cada un deles 

representado por unha delegación de dez persoas, designada pola Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho e pola Deputación de Pontevedra respectivamente.  

3. O mandato dos membros da Asemblea xeral ten a mesma duración que o dos do 

Conselho intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e o do Pleno 

da Deputación de Pontevedra. 

4. O exercicio da referida representación non será remunerado, sen prexuízo da 

responsabilidade da AECT Río Miño do pagamento dos gastos de traslado. 

 

Artigo 11.º. Presidencia e Mesa da Asemblea xeral 

1. A Asemblea xeral está dirixida por unha Mesa constituída por un presidente e un 

secretario, de acordo co principio de paridade entre os membros da AECT Río Miño. 

2. O presidente da Asemblea xeral é o representante do membro da AECT Río Miño 

que non estea a exercer as funcións de director. 

3. O mandato do presidente e do secretario ten unha duración de dous anos. 

4. O presidente será substituído, en caso de ausencia ou impedimento, polo secretario 

e na falta deste por un membro da Asemblea elixido por ela. 

5. Na primeira reunión, ata a elección da Mesa da Asemblea xeral, a presidencia será 

exercida conxuntamente polo presidente do Conselho intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e o presidente da Deputación de 

Pontevedra, que indicarán un secretario da súa escolla entre os membros da 

delegación ou entre os traballadores que exerzan funcións públicas nos membros da 

AECT Río Miño. 

 

Artigo 12.º. Reunións e sesións da Asemblea xeral 

1. A Asemblea xeral reúnese ordinariamente dúas veces por ano, unha durante o mes 

de abril e outra durante o mes de outubro. 
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2. A Asemblea xeral reúnese extraordinariamente sempre que sexa necesario, por 

convocatoria do presidente da Mesa, pola súa propia iniciativa ou por requirimento de 

calquera dos membros da AECT Río Miño. 

3. As sesións, ordinarias ou extraordinarias, realízanse de maneira alterna no domicilio 

social da AECT Río Miño e na Delegación da provincia de Pontevedra. 

4. A Asemblea xeral convócase por correo postal ou electrónico ou por fax con polo 

menos 8 días de antelación, e deberán constar na convocatoria a orde do día, o lugar, 

o día e a hora da reunión. 

 

Artigo 13.º. Adopción de decisións 

1. A Asemblea xeral toma as súas decisións sempre por consenso (sen votos en contra) 

entre os seus membros e respectando o principio de paridade, con excepción na 

materia de préstamos, en que a decisión debe ser tomada por unanimidade de todos 

os membros que a compoñen. 

2. Nas decisións, cada delegación representativa dos membros da AECT Río Miño ten 

dereito a un voto.  

  

Sección III. Do director 

Artigo 14.º. Natureza e composición 

1. O director é o órgano executivo singular da AECT Río Miño. 

2. O director é designado de maneira alterna polo Conselho intermunicipal da CIM 

Alto Minho e pola Deputación de Pontevedra. 

3. O mandato do director é de dous anos. 

4. En caso de falta, impedimento ou ausencia o director será substituído polo 

vicedirector do Consello coordinador, que exercerá todas as súas competencias.  

5. O director será asistido por un secretariado técnico designado nos termos do artigo 

20.º. 

 

Sección IV. Do Consello coordinador  

Artigo 15.º. Natureza e composición  



Estatutos da AECT Río Miño 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

AECT Río Miño  

 7/14 

1. O Consello coordinador é o órgano colexiado paritario de coordinación da AECT Río 

Miño e está composto polo director, que o preside, por un vicedirector e por dous 

vogais. 

2. O Consello coordinador é designado de maneira paritaria polo Conselho 

intermunicipal da CIM Alto Minho e pola Deputación de Pontevedra. 

3. Cando o director da AECT Río Miño sexa designado pola Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho, o vicedirector será designado pola Deputación de 

Pontevedra e así alternativamente. 

4. O director e o vicedirector alternan as súas funcións cada dous anos. 

5. O mandato dos membros do Consello coordinador correspóndese coa duración do 

mandato do Conselho intermunicipal da CIM Alto Minho e a do Pleno da Deputación 

de Pontevedra. 

6. A adopción de decisións polo Consello coordinador debe ser por unanimidade e 

respectando o principio de paridade. 

 

Artigo 16.º. Competencias do Consello coordinador  

1. As funcións do Consello coordinador no ámbito da organización e funcionamento 

son: 

a) Apoiar o director no cumprimento das decisións da Asemblea xeral 

b) Executar o orzamento e o plan, os proxectos e os programas de 

desenvolvemento transfronteirizo, ademais do plan de actividades para cada 

ano natural  

c) Elaborar e someter, a través do director, á Asemblea xeral o plan de 

actividades e a proposta de orzamento para a súa aprobación 

d) Propoñerlle anualmente, a través do director, á Asemblea xeral na súa 

reunión de abril os importes máximos das contribucións financeiras dos 

membros da AECT Río Miño para o ano natural seguinte 

e) Presentarlle, a través do director, á Asemblea xeral propostas de protocolos, 

convenios ou contratos que se pretende asinar con terceiros e requirir 

autorización para a sinatura deses documentos 
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f) Presentarlle, a través do director, o informe sobre a xestión da AECT Río 

Miño e sobre a execución dos plans, proxectos, tarefas e demais actividades 

programadas 

g) Propoñerlle, a través do director, á Asemblea xeral, para a súa fixación, o 

importe máximo e mínimo das taxas, os prezos de prestación de servizos e de 

tarefas, nomeadamente da xestión de servizos públicos comúns contratados 

expresamente nos termos da lei  

h) Propoñerlle, a través do director, á Asemblea xeral a creación e extinción de 

delegacións da Agrupación con carácter permanente ou temporal, con 

excepción da Delegación Permanente na provincia de Pontevedra  

i) Solicitarlle á Asemblea xeral autorización para adquirir, allear ou onerar bens 

inmobles e para fixar as respectivas condicións xerais 

j) Presentarlle á Asemblea xeral para a súa aprobación e autorización 

propostas de negociación de préstamos a curto, medio e longo prazo que 

pretenda contraer  

k) Presentarlle á Asemblea xeral propostas de remuneración do persoal 

dirixente, administrativo e técnico 

l) Elaborar e aprobar normas de control interno, ademais do inventario de 

todos os bens, dereitos e obrigas patrimoniais e a súa respectiva avaliación e, 

ademais, os documentos de rendición de contas para sometelos á valoración e 

votación da Asemblea  

m) Velar pola calidade dos servizos prestados pola AECT Río Miño e controlar 

a realización dos plans e actividades programadas e en execución 

n) Elaborar e presentar candidaturas a programas europeos, portugueses, 

españois ou de calquera outra entidade de financiamento ou de 

cofinanciamento das actividades desenvolvidas pola Agrupación 

o) Contratar persoal administrativo e técnico, de acordo coas disposicións 

legais reguladoras desa materia e destes Estatutos 

p) Exercer accións disciplinares  
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2. O Consello coordinador será asistido tecnicamente por un secretariado técnico que 

non terá dereito a voto. 

 

Sección V. Do Consello fiscal  

Artigo 17.º. Constitución e competencias do Consello fiscal  

1. O Consello fiscal está constituído por un presidente e dous vogais, designados pola 

Asemblea xeral, aos que lles corresponde:  

a) Verificar periodicamente a regularidade das contas 

b) Comunicarlle ao presidente da Mesa da Asemblea xeral a existencia de 

abusos ou irregularidades graves en materia de xestión económica e financeira 

c) Emitir un ditame sobre a memoria anual 

2. O mandato dos membros do Consello fiscal ten unha duración igual ao dos 

membros do Conselho intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

e dos membros do Pleno da Deputación de Pontevedra.  

 

Artigo 18.º. Da auditoría externa 

1. A AECT Río Miño someterase a unha auditoría externa independente. 

2. A Asemblea xeral da AECT Río Miño designará o auditor segundo os criterios máis 

esixentes no ámbito da auditoría. 

 

Sección VI. Do Consello consultivo 

Artigo 19.º. Constitución e competencias 

1. O Consello consultivo é un órgano de consulta e participación da AECT Río Miño, 

presidido polo director e constituído por catro membros permanentes e por un 

número variable de membros non permanentes. 

2. Son membros permanentes o director e o vicedirector do Consello coordinador da 

AECT Río Miño e dous xuristas, un español e outro portugués.  

3. Son membros non permanentes os representantes de organismos públicos de 

Portugal e de España con xurisdición administrativa na circunscrición territorial na que 

a AECT Río Miño exerce as súas funcións.  
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4. Poderán tamén participar nas reunións do Consello consultivo: 

a) As persoas representantes das entidades territoriais que integran os 

membros da AECT Río Miño e que non formen parte da Asemblea xeral, as 

asociacións empresariais, sociais ou de calquera outra natureza cuxos fins 

coincidan en todo ou en parte cos da AECT Río Miño 

b) Especialistas, portugueses e españois, nas materias sobre as cales se 

pretende obter un ditame, escollidos por consenso polo Consello coordinador 

5. O Consello consultivo reúnese sempre que sexa convocado polo director. 

6. Correspóndelle ao Consello consultivo emitir ditames non vinculantes sobre todas 

as materias que sexan sometidas á súa apreciación.  

7. O mandato dos membros permanentes do Consello consultivo ten unha duración 

igual á dos membros do Conselho intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Alto Minho e dos membros do Pleno da Deputación de Pontevedra. 

8. O Consello consultivo réxese por un regulamento interno propio aprobado pola 

Asemblea xeral da AECT Río Miño. 

 

Capítulo III. Do secretariado técnico e do persoal 

Artigo 20.º. Secretariado técnico  

1. O secretariado técnico é o servizo de apoio técnico e administrativo da AECT Río 

Miño, que funciona baixo a supervisión do director, e está constituído por dous 

secretarios técnicos, designados polo Consello coordinador, respectando o principio 

de paridade. 

2. Correspóndelle ao secretariado técnico dirixir os servizos administrativos e técnicos 

da AECT Río Miño e exercer as funcións en materia puramente administrativa e 

técnica que lle sexan asignadas polo director e polo regulamento propio aprobado 

pola Asemblea xeral, por proposta do Consello coordinador, nomeadamente as de 

coordinar e dirixir todos os servizos administrativos da AECT Río Miño. 
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3. A natureza, estrutura, competencia e funcionamento do secretariado técnico e dos 

servizos administrativos e técnicos serán definidos nun regulamento que aprobará a 

Asemblea xeral, por proposta do Consello coordinador.  

4. Os secretarios técnicos pertencerán, preferentemente, á estrutura dos asociados, 

sendo indicados para o exercicio de funcións polo órgano competente das dúas 

entidades asociadas. Neste caso, o exercicio do cargo de secretario técnico non é 

remunerado, sen prexuízo da responsabilidade da AECT Río Miño polo pagamento 

dos gastos de traslado, aloxamento e alimentación. 

5. En caso de imposibilidade de que os secretarios técnicos pertenzan ás estruturas 

dos asociados, a súa contratación réxese pola lei portuguesa reguladora do contrato 

de traballo en funcións públicas ou polo Código de trabalho portugués, conforme a 

natureza da actividade para a que se contrata, podendo neste caso ser remunerados 

nos termos que se definirán no regulamento. 

6. Os meses de xuño e decembro de cada ano, e sempre a través do director do 

Consello coordinador, o secretariado técnico presentará un informe sobre a xestión 

da AECT Río Miño e sobre a execución dos plans, proxectos, tarefas e demais 

actividades programadas. 

 

Artigo 21.º. Servizos de apoio técnico e administrativo 

1. A AECT Río Miño está dotada de servizos de apoio técnico e administrativo 

coordinados polos secretarios técnicos, nos termos do regulamento aos que se refire 

o núm. 3 do artigo 20.º destes Estatutos, dirixidos a recoller e sistematizar 

informacións e a elaborar os estudos necesarios para a preparación das decisións e 

para promover a súa respectiva execución. 

2. A natureza, a estrutura e o funcionamento dos servizos previstos no número 

anterior serán definidos en Regulamento aprobado pola Asemblea xeral, por proposta 

do Consello coordinador. 

3. Os servizos da AECT Río Miño poderán funcionar en colaboración con servizos 

especializados dos seus membros ou ser apoiados por estes. 
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Artigo 22.º. Réxime de procedemento da xestión e contratación de persoal 

1. A AECT Río Miño disporá de cadro de persoal, aprobado pola Asemblea xeral por 

proposta do director, que será cuberto a través de mecanismos de mobilidade que se 

realizarán con traballadores pertencentes ás entidades asociadas da AECT, ou ben dos 

servizos da Administración local pertencentes aos concellos do ámbito territorial da 

AECT definidos na cláusula primeira do Convenio, e deberá consagrar no seu 

orzamento as dotacións necesarias para o pagamento dos respectivos gastos. 

2. En casos de imposibilidade de cubrir o cadro de persoal fixado nos termos do 

número anterior con traballadores vinculados ás entidades asociadas da AECT, ou dos 

servizos da Administración local pertencentes aos concellos do ámbito territorial da 

AECT, e para a posta en funcionamento de proxectos obxecto de financiamento 

europeo, a contratación do persoal rexerase pola lei portuguesa reguladora dos 

contratos de traballo en funcións públicas ou polo Código de trabalho portugués, 

conforme a natureza da actividade para a que se contrata.  

3. En todas as outras materias de xestión de persoal será aplicada a lei portuguesa ou 

española de acordo co establecido na cláusula 7.ª do Convenio. 

 

Artigo 23.º. Remuneracións e demais custos de persoal 

As remuneracións e demais custos de persoal serán soportados, exclusivamente, polo 

orzamento da AECT Río Miño. 

 

Capítulo IV. Xestión financeira e patrimonial 

Artigo 24.º. Das normas orzamentarias, contables e financeiras 

1. Na elaboración do orzamento cumpriranse, coas adaptacións necesarias, os 

principios e as regras legalmente establecidas para a contabilidade das persoas 

colectivas de dereito público de natureza asociativa.  

2. Sen prexuízo do disposto no número anterior, o orzamento anual da AECT Río Miño 

conterá, obrigatoriamente, unha partida cos gastos de funcionamento e outra cos de 

explotación, debendo en todo o demais respectar as regras de elaboración de 
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orzamentos e de contabilidade establecidas polo dereito portugués para as 

asociacións públicas. 

3. As contas estarán, obrigatoriamente, acompañadas de información anual de 

xestión e dun informe de auditoría, e será obrigatoria a súa publicación. 

 

Artigo 25.º. Documentos de rendición de contas á Asemblea xeral 

1. O director elaborará, con data do día 31 de decembro de cada ano, e presentará á 

Asemblea xeral, no mes de abril do ano seguinte, os documentos de rendición de 

contas para a súa avaliación e aprobación. 

2. No informe de actividades o director exporá e xustificará a acción desenvolvida, 

demostrará a regularidade orzamentaria da realización dos gastos, diferenciará os 

financiamentos obtidos co estado de fluxos de tesouraría e realizará todas as 

aclaracións necesarias para a interpretación das contas presentadas. 

 

Artigo 26.º. Fiscalización e xuízo das contas 

1. As contas da AECT Río Miño están suxeitas á valoración e xuízo consagrado pola 

orde xurídica portuguesa para as asociacións públicas. 

2. As contas deben ser enviadas polo director á entidade fiscalizadora competente 

dentro dos prazos legalmente establecidos.  

3. As contas deberán tamén ser enviadas polo director ao presidente da Asemblea 

xeral para os efectos indicados no núm. 1 do artigo 25.º destes Estatutos. 

 

Capítulo V. Disposicións finais 

Artigo 27.º. Modificacións estatutarias 

Os Estatutos poden ser modificados por acordo dos membros da AECT Río Miño e con 

respecto ao establecido no Regulamento AECT e na lexislación portuguesa e española 

aplicables. 

 

Artigo 28.º. Foro competente 
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Nos termos do disposto no artigo 15.º do Regulamento AECT, e sempre que o dereito 

da Unión Europea en materia de competencia xudicial non determine outro foro 

competente, os tribunais competentes para a resolución de todos os litixios entre os 

membros da AECT Río Miño derivados da aplicación ou interpretación destes 

Estatutos ou entre a AECT Río Miño e calquera dos seus membros ou con terceiros 

son, en materia administrativa, os do Círculo de Braga e, en materia civil, os da 

Comarca de Viana do Castelo. 

 

Artigo 29.º. Omisións 

Para todo o que non se contemple nestes Estatutos aplicaranse o Regulamento AECT, 

o Decreto-lei núm. 376/2007 e os principios e disposicións legais aplicables ás 

asociacións públicas portuguesas. 

  

Valença, 24 de febreiro de 2018 

 

Pola Comunidade Intermunicipal do Alto Minho,  

o presidente do Conselho intermunicipal 

 

 _________________________________  

José Maria Cunha Costa 

 

Pola Deputación de Pontevedra 

a presidenta 

 

_________________________________  

María del Carmen Silva Rego 

 
 
 
 

 


