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2 de junio de 2017. Lleida
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TITULO I. Denominación e fins
Artigo

1

No exercicio do Dereito recoñecido no artigo 127 da Constitución, "Xuíces para a
Democracia" constitúese en Asociación Profesional de Xuízas e Xuíces cos fins e
organización que se establecen nos presentes estatutos.

Artigo

2

Son fins da Asociación, os seguintes:
A) Contribuír decididamente á promoción das condicións que fagan efectivos os valores
de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político que a Constitución proclama para
reforzar o Estado social e democrático de Dereito e a defensa dos Dereitos Humanos
universalmente coñecidos.
B) Promover a satisfacción do dereito fundamental á xustiza que garanta a toda persoa o
dereito de protección xurídica e o acceso aos Tribunais de Xustiza en condicións de
igualdade.
C) Impulsar a revalorización da independencia, a imparcialidade e a responsabilidade do
xuíz como referentes constitucionais da Administración de Xustiza.
D) Procurar a expansión da lexitimación democrática de xuízas e xuíces pola súa acción
xurisdicional de salvagarda das liberdades e os dereitos fundamentais e de tutela dos
dereitos e intereses lexítimos
E) Favorecer o control democrático do Poder Xudicial pola opinión pública e polos
órganos de goberno da maxistratura e asegurar o principio de transparencia nas
actuacións e prácticas procesuais e facilitar o coñecemento das resolucións xurisdicionais.
F) Realizar estudos e actividades encamiñadas á mellora do servizo e administración de
xustiza, en xeral. Elaborar propostas de reformas orgánicas e procesuais tendentes a
lograr unha administración de xustiza máis próxima á cidadanía máis comprensible, máis
rápida, máis eficiente, con maior participación popular, menos xerarquizada, máis
independente e, en definitiva, máis democrática.
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G) Impulsar a xustiza de proximidade, enraizada na xustiza de paz e na xustiza
consuetudinaria, como xustiza da convivencia civil.
H) Asegurar a composición representativa e plural do Consello Xeral do Poder Xudicial e
en todos os órganos de goberno do poder xudicial, e reivindicar o exercicio autónomo do
poder executivo das súas funcións constitucionais e a súa suxeición ao control
parlamentario.
I) Destacar a función da Escola Xudicial como instrumento de formación inicial e
permanente de xuízas e xuíces, da súa inserción na sociedade con vocación de servizo
público, e na custodia dos dereitos e liberdades.
J) A defensa dos intereses profesionais de asociadas e de asociados, a promoción de
actividades formativas, e a reivindicación de mellores condicións de traballo no exercicio
da función xurisdicional.
K) Impulsar as relacións con outras asociacións democráticas xudiciais e de xuristas, no
ámbito nacional e internacional e fomentar a participación da asociación naqueles foros
sociais que promovan valores constitucionais de progreso, e especialmente cando teñan
por obxecto a defensa de grupos de persoas socialmente desfavorecidas.
L) Incentivar a participación efectiva e plural de asociados e asociadas nos órganos da
asociación.
M) Editar publicacións periódicas.

TITULO II. Integrantes da asociación

Artigo

3

A Asociación "Xuíces para a Democracia" ten ámbito nacional sen prexuízo do que se dirá
respecto da formación de Seccións Territoriais.

Artigo

4
3

Poderán afiliarse Xuíces e Xuízas que se atopen en servizo activo. Quen teña interese en
asociarse solicitará a súa inscrición na Sección Territorial respectiva, que rexeitará ou
admitirá a solicitude en resolución fundada. Contra a súa resolución caberá recurso ante o
Comité Permanente.

Artigo

5

A afiliación dá dereito:
a) Participar con voz e voto nas asembleas.
b) A elixir e ser elixida ou elixido para os cargos directivos. O voto será persoal e
indelegable
c) A informar e a recibir información de todo o relacionado co funcionamento da
Asociación. Todas as sesións dos Órganos da Asociación serán documentadas. Tamén
poderán promover e agruparse en correntes organizadas de opinión.
d) En todo caso garántese a representación de non máis do 60 % e non menos do 40 %
de calquera dos sexos nos órganos asociativos e organización de actividades
promovidas pola asociación.

Artigo

6

Son deberes de afiliadas e afiliados:
a) Respectar os acordos validamente adoptados.
b) Procurar a consecución dos fins da Asociación.
c) Satisfacer a cota fixada pola Asemblea Xeral.

Artigo

7

A condición de integrante desta Asociación pérdese:
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a) Por petición propia.
b) Por perda da situación de actividade na carreira xudicial.
c) Por acordo do Comité Permanente en caso de incumprimento reiterado e grave dos
deberes establecidos no art. 6º destes Estatutos. Contra a resolución deste cabe recurso
ante o congreso.
d) Por causar alta noutra asociación profesional de xuíces.

Artigo

7 bis

Poderán asociarse co carácter de emérito/as quen acceda á situación de xubilación, e
como simpatizantes, os xuíces e as xuízas en prácticas.
Emérita/vos e simpatizantes pagasen un 50% da cota, poderán concorrer con voz e sen
voto nas reunións, xornadas e congresos, non poderán ostentar cargos directivos e
recibirán canta documentación se remita a asociadas e asociados, así como á Revista
“Información e Debate”.

TITULO III. Organización

Artigo

8

Son órganos da Asociación, os seguintes:
a) Asemblea Xeral ou Congreso.
b) Comité Permanente.
c) Secretariado.

Artigo

9
5

Asemblea Xeral ou Congreso
Está composta pola totalidade de asociadas e asociados
Con todo, non poderá participar na mesma quen non estea ao corrente no pago de cotas.
Adoptará os seus acordos por maioría simple, pero requirirase a maioría de dous terzos de
asistentes para os acordos relativos á modificación dos estatutos e a disolución da
Asociación.
a) Convocatoria.
Farase polo Secretariado con carácter ordinario, polo menos unha vez cada dous anos.
Poderá ordenala o Comité Permanente por acordo da maioría absoluta dos seus
compoñentes. O Secretariado deberá convocala se o solicitasen tres Seccións Territoriais.
b) Orde do día.
Incluiranse no mesmo as cuestións que decida o Secretariado e na bianual ordinaria
preceptivamente a elaboración de orzamentos e rendición de contas e eleccións do
Secretariado. Igualmente incluirase na orde do día aquelas cuestións que aprobe o
Comité Permanente ou que soliciten as Seccións Territoriais.
c) Mesa.
Constituída baixo a presidencia do Secretariado, procederase, en primeiro lugar, á
elección de cada unha das tres persoas que ostenten a Presidencia, a Vicepresidencia e a
Secretaría, e que se constituirán en Mesa con plenas facultades para dirimir cantas
cuestións expóñanse no transcurso do congreso.

Artigo

10

Comité Permanente.
O Comité Permanente estará composto por quen ostente a coordinación das distintas
Seccións Territoriais a que se refire o Artigo 12º, e quen integre o Secretariado. Tamén
polas presidentas e presidentes das Comisións Delegadas, constituídas ao abeiro do artigo
14º, quen terá voz e voto nos asuntos relativos á súa especial materia. Poderá asistir ás
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sesións do Comité, a asociada ou o asociado a quen a respectiva Sección Territorial
designe en substitución de quen coordine a Sección.
Ademais das facultades que lle confiren os presentes Estatutos, compétenlle as mesmas
que ao congreso con excepción daquelas que esixen maioría de votos reforzada. Asemade
corresponde ao Comité Permanente recibir, na reunión anual ordinaria, o informe de
actividades e informe orzamentario do Secretariado.
Finalmente o Comité Permanente no ano no que teñan lugar as eleccións, deberá designar
a mesa electoral, preferentemente entre membros da sección territorial onde se celebre o
congreso.
Reunirase, polo menos, unha vez ao ano, convocada polo Secretariado.
Ademais reunirase cando o soliciten polo menos TRES Seccións Territoriais, propoñendo
unha concreta Orde do día.

Artigo

11

O Secretariado.
1. Componse de nove membros elixidos por asociadas e asociados.
2. Para a elección de membros do Secretariado, estarase ao sistema de elección regulado
nos artigos seguintes, e o seu nomeamento recaerá en quen obtivese o maior número
de votos.
3. Non poderá propoñerse para formar parte do novo Secretariado, a ningunha persoa do
Secretariado saínte se xa permaneceu no cargo durante dous mandatos consecutivos.
4. Compételle ao Secretariado executar os acordos do congreso e do Comité Permanente e
formular a ambos, propostas para a súa deliberación. Correspóndelle, ademais,
administrar o patrimonio da Asociación e as funcións executivas e de documentación.
Moi especialmente coidará de transmitir e recibir a información das Seccións Territoriais,
convocando a reunirse co Secretariado a quen coordine as Seccións Territoriais, para
tratar cuestións determinadas, cando o considere necesario ou así o insten, como
mínimo, tres Seccións.
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O Secretariado garantirá que en todas as actividades ou designacións nas que participe
a asociación se posibilite a intervención de todos os/as asociados/as e se respecte o
principio de paridade que se contempla no art. 5 d.
5. Unha vez ao ano comunicará aos e ás coordinadores/as territoriais, a través do Comité
Permanente, unha relación de actividades así como un informe orzamentario, onde se
consigne de forma separada a partida de ingresos e gastos desagregando os seus
conceptos.
6. Remitirá ás Seccións Territoriais a designación de membros da Mesa Electoral, non máis
tarde de oitenta días antes da celebración do Congreso.
7. Unha vez elixido, regulará autonomamente o seu funcionamento. O seu mandato é de
dous anos.
8. En caso de renuncia dalgún/a integrante do Secretariado, o Comité Permanente
designará quen haxa de substituírlle. En tanto se reúna o Comité Permanente, a
substitución recaerá na persoa que designe a Sección Territorial á que pertencese.
9. O Secretariado ostentará a representación da Asociación perante os Órganos, Tribunais e
Oficinas do Estado e, outorgará en nome da Asociación, os Poderes necesarios, con
inclusión de Poderes para preitos.
10. O Secretariado ostenta a representación da asociación fronte a terceiras persoas.
Poderá recibir subvencións, subscribir pólizas de seguros, levar a cabo contratación de
persoal, contratos de arrendamentos e, en xeral, calquera función de atención ordinaria.
11. O Secretariado poderá delegar as súas facultades, en todo ou en parte, en dúas/dous
dos seus membros, que as exercerán mancomunadamente. Estas dúas persoas poderán
outorgar poder a favor de terceiras persoas, letrados ou letradas e/ou procuradores ou
procuradoras, co fin de exercitar accións xudiciais, contratar e efectuar as xestións
necesarias relacionadas coas actividades da Asociación. Tamén poderán outorgar ese
poder en favor de quen ostente a Secretaría Xeral Técnica da Asociación.
12. Quen forme parte do Secretariado non se postulará durante o seu mandato para
ocupar cargos de designación discrecional, nin dentro nin fóra do ámbito xudicial, salvo
para postos de Decano ou Decana en partidos xudiciais de máis de dez xulgados, e/ou
como membros non nato/as de Sala de Goberno, suxeitos a libre concorrencia en
eleccións directas.
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Existirá un servizo tecnico-administrativo para a execución dos acordos adoptados no
seo do Secretariado, as Seccións Territoriais e o Comité Permanente.

TITULO IV. Seccións Territoriais

Artigo

12

Para determinar a actuación en cada territorio dunha Comunidade Autónoma, os
asociados e as asociadas con destino nesa Comunidade constituirán Seccións Territoriais
decidindo autonomamente a súa organización.
Dentro dos DOUS MESES seguintes á celebración do Congreso procederase á elección das
persoas que coordinarán cada Sección Territorial.
Corresponde ás Seccións Territoriais desenvolver os fins da Asociación no seu ámbito
territorial así como estimular a participación asociativa e trasladar aos asociados e as
asociadas do seu territorio, o informe que remita cada ano o Secretariado das súas
actividades e informe orzamentario.
Cada Sección designará quen deba exercer a coordinación no seu territorio, podendo
designar, ademais, a dúas persoas máis para apoio e axuda nas funcións de coordinación e
representación da Asociación, no seu ámbito territorial.
Nos órganos asociativos, cada Sección Territorial contará cun voto, independentemente do
número de coordinadores designados e sempre que o número total de asociadas e
asociadas da sección non supere as 25 persoas; con dous votos, se tivese máis de 25
persoas asociadas, e con tres se fosen máis de 50 as persoas asociadas, computándose
tales números no momento de convocarse a reunión do órgano no que deba emitirse o
voto. No momento da convocatoria a OT concretará o número de asociados e asociadas
de cada ST para os efectos de fixar o número de representantes con dereito a voto.

TITULO V. Medios económicos e réxime de cotas
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Artigo

13

O patrimonio da Asociación integrarase:
a) Polas cotas ordinarias e extraordinarias, que se fixen polo congreso.
b) Polas subvencións ou doazóns que o Secretariado decida aceptar.
As Seccións Territoriais poderán establecer cotas específicas aos afiliados do seu
territorio. Igualmente poderán facelo as correntes de opinión organizadas.
c) Contemplarase unha partida destinada a gastos asociativos das Seccións Territoriais,
que se solicitará do Secretariado, previa xustificación e aprobación da actividade
xeradora do gasto.

TITULO VI. Comisións Delegadas

Artigo

14

Comisións Delegadas.
1. Poderán constituírse Comisións para conseguir obxectivos concretos que polo seu
alcance xeral merezan un tratamento específico, unha especial e permanente dedicación
e unha organización e infraestrutura adecuada.
2. Calquera membro da Asociación poderá formar parte das Comisións que se cren. Os/as
responsables desas Comisións, denominásense Coordinadores. O Coordinador ou a
coordinadora será designado/a por quen forme parte da Comisión.
3. O/a coordinador/a de cada comisión poderá representar á Asociación naqueles casos
concretos ou específicos para os que o Secretariado lle confira a devandita facultade,
ben por propia iniciativa ou ben a iniciativa da Comisión Delegada.
4. O/a Coordinador/a de a Comisión deberá dar conta da súa xestión ao Comité
Permanente en todas as sesións que este celebre, e ao Secretariado en cantas ocasións
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llo solicite.
5. Cada Comisión gozará de autonomía financeira para a obtención e xestión de recursos,
sen prexuízo daqueles cos que poida ser dotada pola Asociación.
6. A sede de cada Comisión Delegada será a da Sección Territorial a que pertenza o seu
Coordinador ou Coordinadora, ou a sede da asociación.
7. As Comisións Delegadas poderán ser disoltas por acordo do Comité Permanente, de
oficio ou a instancia do Secretariado, o cal poderá suspender provisionalmente o seu
funcionamento ata a resolución do devandito Comité.
8. Constituirá unha Comisión Delegada de carácter permanente a que teña ao seu cargo a
edición de Revístaa "XUÍCES PARA A DEMOCRACIA" que constituirá o seu Consello
Editorial con sede en Madrid, cuxo Coordinador ou Coordinadora, manterá especiais
relacións co Secretariado a fin de asegurar o carácter de órgano de expresión, opinión e
debate da Asociación.

TITULO VII. Do proceso Electoral

Artigo

15

Condicións para ser candidatos e/ou candidatas
a.- Ser asociado e/ou asociada.
b.- Estar ao corrente do pago das cotas.
c.- Non desempeñar o cargo durante dous mandatos consecutivos.

Artigo

16

Sistema de elección
As candidatas e os candidatos poderán concorrer formando unha lista integrada por tantas
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persoas como postos a cubrir, unha lista con menor número, ou de forma independente.
Deberase elixir un máximo de nove, sen que sexa esixible a súa vinculación ás listas que se
formen, podendo escoller candidatos e/ou candidatas de varias listas.
Serán elixidos quen obtivese o maior número de votos, e ata cubrir as nove prazas. En
caso de empate será proclamada a candidata antes que o candidato. En igualdade de
condicións, elixirase a quen ostente maior antigüidade na asociación.

Artigo

17

Desenvolvemento do proceso
Cada sección territorial poderá propoñer a cantas persoas considere para que formen
parte do Secretariado, sen necesidade de que o seu número sexa o do total de prazas a
cubrir.
A elección realizarase en cada Sección en reunión que terá lugar, como máximo, con
sesenta días de antelación á data de celebración do congreso e o seu resultado
notificarase ao Presidente ou Presidenta da Mesa Electoral, por correo ordinario, ou e-mail
non máis tarde de cincuenta días antes da data de celebración do Congreso.
Tamén poderán presentar a súa candidatura as asociadas e os asociados non elixidos pola
súa Sección, que desexen participar no proceso electoral, comunicándoo á mesa para a súa
proclamación dentro do mesmo prazo. Ningunha persoa poderá postularse para formar
parte de máis dunha lista, nin asociadas e/ou asociados poderán avalar máis dunha
candidatura.
A presentación de candidaturas poderá ir acompañada do programa da mesma, que se
fará chegar aos asociados xunto co acordo de proclamación.
As candidaturas deberán estar en poder da Mesa electoral non máis tarde de cincuenta
días antes da data de celebración do congreso.

Artigo

18

12

A Mesa Electoral
A mesa electoral elixirase polo Comité Permanente cando convoque o Congreso. Estará
composta de Presidente ou Presidenta, Secretario ou Secretaria e Vocal e elixirase polo
menos con tres meses de antelación á celebración do congreso.

Artigo

19

Funcións da Mesa Electoral
a.- Comunicar a súa constitución ao Secretariado non máis tarde de noventa días á data de
celebración do congreso.
b.- Recibir as candidaturas e comprobar que cumpren os requisitos que establecen os estatutos,
proclamando aquelas que os satisfagan.
c.- Remitir a asociadas e asociados o nome dos candidatos e as candidatas, e o seu programa, non
máis tarde de corenta días antes da celebración do congreso.
d.- Dirixir o proceso electoral e resolver por maioría de votos dos seus integrantes as
cuestións que se susciten.
e.- Recibir os votos que se emitan por correo certificado e que sexan remitidos
directamente á Mesa.
f.- Realizar o reconto dos votos no congreso, co auxilio da mesa deste, e proclamar aos
candidatos elixidos.

Artigo

20

Nos congresos electorais procederase á lectura pola Presidencia da Mesa electoral dos
candidatos e as candidatas proclamado/as. Acto seguido cada candidato e candidata fará a
súa presentación indicando no seu caso, a lista da que forma parte. Feita a presentación
procédese á elección, incluíndo no cómputo dos votos, os recibidos por correo, e
resultarán elixidas e elixidos

quen obtivese maior número de votos, ata completar o

número de nove persoas que integrarán o Secretariado.
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A mesa electoral unha vez feito o reconto de todos os votos, comezando polos emitidos
no mesmo acto, proclama ás persoas elixidas para formar parte do Secretariado.

Artigo

21

Electores
Sono todas as asociadas e todos os asociados que estean ao corrente no pago das súas
cotas.

Artigo

22

Do voto
O voto é persoal e indelegable.
A votación poderá realizarse mediante voto presencial no Congreso, por correo ou por
medios telemáticos.
a) A votación persoal realizarase na propia mesa do Congreso.
b) A votación por correo verificarase mediante correo certificado con copia do D.N.I. ou
carné profesional, dirixindo o voto a quen presida a Mesa Electoral. Os votos non se
incluirán no cómputo se non se remiten no prazo de seis días antes do día de
celebración do congreso.
c) Habilitarase un sistema de voto por correo electrónico. A tal fin, ao tempo da elección
da mesa electoral polo Comité Permanente nos termos indicados no art. 18, aprobarase
polo devandito Comité a dirección de recepción dos correos, que será publicitada e
habilitada pola mesa electoral unha vez constituíuse. Computaranse todos os correos
que se atopen na devandita dirección no momento do horario do peche da votación.
Poderase habilitar polo Comité Permanente o sistema de voto, mediante a remisión de
documento adxunto que permita asegurar a confidencialidade do voto emitido.
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Disposición adicional
A Asociación asume como proposta de principio

propiciar que os cargos e funcións nos

diversos órganos de representación asociativa se renoven despois de cada mandato, sexan
rotatorios, colexiados e non unipersonais.

Disposición transitoria
O disposto nos art. 11.3 e 15.c non terá efecto retroactivo, sendo de aplicación a partir da
aprobación desta reforma estatutaria.
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