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TITOL I. Denominació i finalitats  

 

Article  1 

En exercici del Dret reconegut en l'article 127 de la Constitució, "Jutges per a la 

Democràcia" es constitueix en Associació Professional de Jutgesses i Jutges amb les 

finalitats i organització que s'estableixen en aquests estatuts. 

 

Article 2 

Són finalitats de l'Associació  les següents: 

A) Contribuir decididament a la promoció de les condicions que facin efectius els valors 

de la llibertat, la justícia, la igualtat i el  pluralisme polític que la Constitució proclama,  per 

reforçar l'Estat social i democràtic de Dret i la defensa dels Drets Humans universalment 

reconeguts. 

B) Promoure la satisfacció del dret fonamental a la justícia que garanteixi a qualsevol 

persona el dret de protecció jurídica i l'accés als Tribunals de Justícia en condicions 

d'igualtat. 

C) Impulsar la revaloració de la independència, la imparcialitat i la responsabilitat del jutge 

com a referents constitucionals de l'Administració de Justícia. 

D) Procurar l'expansió de la legitimació democràtica de jutgesses i jutges en la seva acció 

jurisdiccional de salvaguarda de les llibertats i els drets fonamentals i de tutela dels drets i 

interessos legítims 

E) Afavorir el control democràtic del Poder Judicial per l'opinió pública i pels òrgans de 

govern de la magistratura i assegurar el principi de transparència en les actuacions i 

pràctiques processals i facilitar el coneixement de les resolucions jurisdiccionals. 

F) Fer estudis i activitats adreçades a la millora del servei i de l’administració de justícia, en 
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general. Elaborar propostes de reformes orgàniques i processals tendents a aconseguir 

una administració de justícia més propera a la ciutadania,  més comprensible, més ràpida, 

més eficient, amb major participació popular, menys jerarquitzada, més independent i, en 

definitiva, més democràtica. 

G) Impulsar la justícia de proximitat, arrelada en la justícia de pau i en la justícia 

consuetudinària, com justícia de la convivència civil. 

H) Assegurar la composició representativa i plural del Consell General del Poder Judicial i 

a tots els òrgans de govern del poder judicial, i reivindicar l'exercici autònom del poder 

executiu de les seves funcions constitucionals i la seva subjecció al control parlamentari. 

I) Destacar la funció de l'Escola Judicial com a instrument de formació inicial i permanent 

jutgesses i jutges, de la seva inserció en la societat amb vocació de servei públic, i en la 

custòdia dels drets i llibertats. 

J) La defensa dels interessos professionals d'associades i d'associats, la promoció 

d'activitats formatives, i la reivindicació de millors condicions de treball en l'exercici de la 

funció jurisdiccional. 

 K) Impulsar les relacions amb altres associacions democràtiques judicials i de juristes, en 

l'àmbit nacional i internacional,  i fomentar la participació de l'associació en aquells 

fòrums socials que promoguin valors constitucionals de progrés, i especialment quan 

tinguin per objecte la defensa de grups de persones socialment desafavorides. 

 L) Incentivar la participació efectiva i plural d'associats i associades en els òrgans de 

l'associació. 

M) Editar publicacions periòdiques. 

 

TITOL II. Integrants de l'associació 

 

Article 3 

L'Associació "Jutges per a la Democràcia" té àmbit nacional sense perjudici del que es dirà 

respecte a la formació de Seccions Territorials. 
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Article 4 

Podran afiliar-se Jutges i Jutgesses que es trobin en servei actiu.  Qui tingui interès en 

associar-se sol·licitarà la seva inscripció en la Secció Territorial respectiva, que rebutjarà o 

admetrà la sol·licitud en resolució fonamentada. Contra la seva resolució cabrà recurs 

davant el Comitè Permanent. 

 

Article 5 

L’afiliació dóna dret: 

a) Participar amb veu i vot a les assemblees. 

b) A triar i ser escollida o escollit per als càrrecs directius. El vot serà personal i 

indelegable 

c) A informar i a rebre informació de tot el que té relació amb el funcionament de 

l'Associació. Totes les sessions dels Òrgans de l'Associació seran documentades. També 

podran promoure i agrupar-se en corrents organitzades d'opinió. 

d) En qualsevol cas es garanteix la representació de no més del 60 % i no menys del 40 

% de qualsevol dels sexes en els òrgans associatius i organització d'activitats 

promogudes per l'associació. 

 

Article 6 

Són deures d'afiliades i afiliats: 

a) Respectar els acords vàlidament adoptats. 

b) Procurar la consecució de les finalitats de l'Associació. 

c) Satisfer la quota fixada per l'Assemblea General. 
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Article 7 

La condició d'integrant d'aquesta Associació es perd: 

a) petició pròpia. 

b) Per pèrdua de la situació d'activitat a la carrera judicial. 

c) Per acord del Comitè Permanent en cas d'incompliment reiterat i greu dels deures 

establerts en l'art. 6è d'aquests Estatuts. Contra la resolució d'aquest pot interposar-se 

recurs davant el congrés. 

d) Per causar alta en una altra associació professional de jutges. 

 

Article 7 bis 

Podran associar-se amb el caràcter d'emèrit/a qui accedeixin a la situació de jubilació,  i 

com simpatitzants, els jutges i les jutgesses en pràctiques. 

Els emèrits/es  i simpatitzants pagaran un 50% de la quota, podran concórrer amb veu i 

sense vot en les reunions, jornades i congressos, no podran exercir càrrecs directius i 

rebran quanta documentació es remeti a associades i associats, així com la Revista 

“Información i Debate”. 

 

TITOL III. Organització 

 

Article 8 

Són òrgans de l'Associació, els següents: 

a) Assemblea General o Congrés. 

b) Comitè Permanent. 

c) Secretariat. 
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Article 9 

Assemblea General o Congrés 

Està composta per la totalitat d'associades i associats 

Tanmateix, no podrà participar en la mateixa qui no estigui al corrent en el pagament de 

quotes. 

Adoptarà els seus acords per majoria simple, però es requerirà la majoria de dos terços 

d'assistents per als acords relatius a la modificació dels estatuts i la dissolució de 

l'Associació. 

a) Convocatòria. 

Es farà pel Secretariat amb caràcter ordinari, almenys una vegada cada dos anys. 

Podrà ordenar-la el Comitè Permanent per acord de la majoria absoluta dels seus 

components. El Secretariat haurà de convocar-la si ho sol·licitessin tres Seccions 

Territorials. 

b) Ordre del dia. 

S'inclouran en el mateix les qüestions que decideixi el Secretariat i,  a la bianual ordinària,  

preceptivament l'elaboració de pressupostos i rendició de comptes i eleccions del 

Secretariat. Igualment s'inclourà a l'ordre del dia aquelles qüestions que aprovi el Comitè 

Permanent o que sol·licitin les Seccions Territorials. 

c) Taula. 

Constituïda sota la presidència del Secretariat, es procedirà, en primer lloc, a l'elecció de 

cadascuna de les tres persones que exerceixin la Presidència, la Vicepresidència i la 

Secretaria, i que es constituiran en Taula amb plenes facultats per dirimir quantes 

qüestions es plantegin en el transcurs del congrés. 

 

Article 10 
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Comitè Permanent. 

El Comitè Permanent estarà compost per qui exerceixin la coordinació de les diferents 

Seccions Territorials a què es refereix l'Article 12è,  i  qui integrin el Secretariat.  També per 

les presidentes i presidents de les Comissions Delegades, constituïdes conforme a l'article 

14è, qui tindran veu i vot en els assumptes relatius al seu especial matèria. Podrà assistir a 

les sessions del Comitè, l'associada o l'associat que la respectiva Secció Territorial designi 

en substitució de qui coordini la Secció.  

A més de les facultats que li confereixen els presents Estatuts, li corresponen les mateixes 

que al congrés a excepció d'aquelles que exigeixen majoria de vots reforçada. Així mateix 

correspon al Comitè Permanent rebre, en la reunió anual ordinària, l'informe d'activitats i 

informe pressupostari del Secretariat. 

Finalment,  el Comitè Permanent,  l'any en què tinguin lloc les eleccions, haurà de designar 

la mesa electoral, preferentment entre membres de la secció territorial on se celebri el 

congrés. 

Es reunirà, almenys, un cop l'any, convocada pel Secretariat. 

A més es reunirà quan el sol·licitin almenys TRES Seccions Territorials, proposant un 

concret Ordre del dia. 

 

Article 11 

El Secretariat. 

1. Consta de nou membres escollits per associades i associats. 

2. Per a l'elecció de membres del Secretariat, s'estarà al sistema d'elecció regulat en els 

articles següents, i el seu nomenament recaurà en qui hagin obtingut el major nombre 

de vots. 

3. No podrà proposar-se per formar part del nou Secretariat, a cap persona del Secretariat 

sortint si  ja ha romàs en el càrrec durant dos mandats consecutius. 

4. Correspon al Secretariat executar els acords del congrés i del Comitè Permanent,  i 

formular a ambdós propostes per a la seva deliberació. Li correspon, a més, administrar 
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el patrimoni de l'Associació i les funcions executives i de documentació. Molt 

especialment,  cuidarà de transmetre i rebre la informació de les Seccions Territorials, 

convocant a reunir-se amb el Secretariat a qui coordinin les Seccions Territorials, per 

tractar qüestions determinades, quan ho consideri necessari o a instància, com a mínim, 

de tres Seccions. 

 El Secretariat garantirà que en totes les activitats o designacions en què participi 

l'associació es possibiliti la intervenció de tots els/as associats/as i es respecti el principi 

de paritat que es té en compte en l'art. 5 d. 

5. Un cop l'any comunicarà als i a les coordinadors/es  territorials a través del Comitè 

Permanent, una relació d'activitats així com un informe pressupostari, en el que  es 

consigni de forma separada la partida d'ingressos i despeses desglossant els seus 

conceptes. 

6. Remetre a les Seccions Territorials la designació de membres de la Mesa Electoral, no 

més tard de vuitanta dies abans de la celebració del Congrés. 

7. Una vegada escollit, regularà autònomament el seu funcionament. El seu mandat és de 

dos anys. 

8. En cas de renúncia d'algun/a integrant del Secretariat, el Comitè Permanent designarà 

qui hagi de substituir-li. En tant es reuneixi el Comitè Permanent la substitució recaurà 

en la persona que designi la Secció Territorial a què pertanyés.  

9. El Secretariat exercirà la representació de l'Associació davant els Òrgans, Tribunals i 

Oficines de l'Estat i, atorgarà en nom de l'Associació, els Poders necessaris, inclosos  

Poders per a plets. 

10. El Secretariat exerceix la representació de l'associació davant terceres persones. Podrà 

rebre subvencions, subscriure pòlisses d'assegurances, dur a terme contractació de 

personal, contractes d'arrendaments i, en general, qualsevol funció d'atenció ordinària. 

11. El Secretariat podrà delegar les seves facultats, en tot o en part, en dos dels seus 

membres, que les exerciran mancomunadament. Aquestes dues persones podran 

atorgar poder a favor de terceres persones, lletrats o lletrades i/o  procuradors o 

procuradores, per tal d'exercitar accions judicials, contractar i efectuar les gestions 

necessàries relacionades amb les activitats de l'Associació. També podran atorgar aquest 

poder a favor de qui exerceixi la Secretaria General Tècnica de l'Associació. 
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12. Qui formi part del Secretariat no es postularà durant el seu mandat per ocupar càrrecs 

de designació discrecional, ni dins ni fora de l'àmbit judicial, excepte per a llocs de Degà 

o Degana en partits judicials de més de deu jutjats, i/o com membres no nota/us de Sala 

de Govern, subjectes a lliure concurrència en eleccions directes.  

 Existirà un servei tècnic administratiu per a l'execució dels acords adoptats al si del 

Secretariat, les Seccions Territorials i el Comitè Permanent. 

 

TITOL IV. Seccions Territorials 

 

Article 12 

Per determinar l'actuació en cada territori d'una Comunitat Autònoma, els associats i les 

associades amb destinació en aquesta Comunitat constituiran Seccions Territorials i 

decidiran  autònomament la seva organització. 

En els DOSI MESOS següents a la celebració del Congrés es procedirà a l'elecció de les 

persones que  coordinaran cada Secció Territorial. 

Correspon a les Seccions Territorials desenvolupar les fins de l'Associació en el seu àmbit 

territorial així com estimular la participació associativa i traslladar als associats i les 

associades del seu territori, l'informe que remeti cada any el Secretariat de les seves 

activitats i informe pressupostari. 

Cada Secció designarà  qui hagi d'exercir la coordinació en el seu territori, podent 

designar, a més, a dues persones més per a suport i ajuda en les funcions de coordinació i 

representació de l'Associació, en el seu àmbit territorial. 

En els òrgans associatius, cada Secció Territorial comptarà amb un vot, independentment 

del número de coordinadors designats i sempre que el número total d'associades i 

associades de la secció no superi les 25 persones; amb dos vots, si tingués més de 25 

persones associades,  i amb tres si fossin més de 50 les persones associades, computant-se 

tals números en el moment de convocar-se la reunió de l'òrgan en què hagi d'emetre's el 

vot. En el moment de la convocatòria l’oficina tècnica concretarà el número d'associats i 

associades de cada Secció Territorial als efectes de fixar el número de representants amb 
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dret a vot. 

 

TITOL V. Mitjans econòmics i règim de quotes 

 

Article 13 

El patrimoni de l'Associació s'integrarà: 

a) Per les quotes ordinàries i extraordinàries, que es fixin pel congrés. 

b) Per les subvencions o donacions que el Secretariat decideixi acceptar. 

 Les Seccions Territorials podran establir quotes específiques als afiliats del seu territori. 

Igualment podran fer-ho els corrents d'opinió organitzades. 

c) Es tindrà en compte una partida destinada a despeses associatives de les Seccions 

Territorials, que es sol·licitarà del Secretariat, prèvia justificació i aprovació de l'activitat 

generadora de la despesa. 

 

TITULO VI. Comissions Delegades 

 

Article 14 

Comissions Delegades. 

1. Podran constituir-se Comissions per aconseguir objectius concrets que pel seu abast 

general mereixin un tractament específic, un especial i permanent dedicació i una 

organització i infraestructura adequada. 

2. Qualsevol membre de l'Associació podrà formar part de les Comissions que es creuen. 

Els/as responsables d'aquestes Comissions, es denominessin Coordinadors. El 

Coordinador o la coordinadora serà designada/o per qui formin part de la Comissió. 
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3. El/la coordinador/a de cada comissió podrà representar a l'Associació en aquells casos 

concrets o específics per a què el Secretariat li confereixi aquesta facultat, bé per pròpia 

iniciativa o bé a iniciativa de la Comissió Delegada. 

4. El/la Coordinador/a de la Comissió haurà de donar compte de la seva gestió al Comitè 

Permanent a totes les sessions que aquest celebri, i al Secretariat en quantes ocasions li 

ho sol·liciti. 

5. Cada Comissió gaudirà d'autonomia financera per a l'obtenció i gestió de recursos, 

sense perjudici d'aquells amb què pugui ser dotada per l'Associació. 

6. La seu de cada Comissió Delegada serà la de la Secció Territorial a què pertanyi el seu 

Coordinador o Coordinadora, o la seu de l'associació. 

7. Les Comissions Delegades podran ser dissoltes per acord del Comitè Permanent, d'ofici 

o a instàncies del Secretariat, el qual podrà suspendre provisionalment el seu 

funcionament fins a la resolució d'aquest Comitè. 

8. Constituirà una Comissió Delegada de caràcter permanent la que tingui a càrrec seu 

l'edició de la Revista "Jueces para la Democracia",  que constituirà el seu Consell 

Editorial amb seu a Madrid, del qual Coordinador o Coordinadora, mantindrà especials 

relacions amb el Secretariat per tal d'assegurar el caràcter d'òrgan d'expressió, opinió i 

debat de l'Associació. 

 

TITOL VII. Del procés Electoral 

 

Article 15 

Condicions per ser candidats i/o candidates 

a.- Ser associat i/o associada. 

b.- Estar al corrent del pagament de les quotes. 

c.- No haver desenvolupat el càrrec durant dos mandats consecutius. 
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Article 16 

Sistema d'elecció 

Les candidates i els candidats podran concórrer formant una llista integrada per tantes 

persones com llocs a cobrir, una llista amb menor número, o de forma independent. 

 S'haurà de triar un màxim de nou, sense que sigui exigible la seva vinculació a les llistes 

que es formin, podent escollir candidats i/o candidates de diverses llistes. 

Seran escollits qui hagin obtingut el major nombre de vots, i  fins a cobrir les nou places. 

En cas d'empat serà proclamada la candidata abans que el candidat. En igualtat de 

condicions, es triarà a qui acrediti major antiguitat en l'associació. 

 

Article 17 

Desenvolupament del procés 

Cada secció territorial podrà proposar a totes les persones que consideri perquè formin 

part del Secretariat, sense necessitat que el seu número sigui el del total de places a cobrir. 

L'elecció es farà en cada Secció en reunió que tindrà lloc, com a màxim, amb seixanta dies 

d'antelació a la data de celebració del congrés i el seu resultat es notificarà al President o 

Presidenta de la Mesa Electoral, per correu ordinari, o adreça electrònica no més tard de 

cinquanta dies abans de la data de celebració del Congrés. 

També podran presentar la seva candidatura les associades i els associats no escollits per 

la seva Secció, que desitgin participar en el procés electoral, comunicant-ho a la taula per a 

la seva proclamació dins el mateix termini. Cap persona podrà postular-se per formar part 

de més d'una llista, ni associades i/o associats podran avalar més d'una candidatura. 

La presentació de candidatures podrà anar acompanyada del programa de la mateixa, que 

es farà arribar als associats juntament amb l'acord de proclamació. 

Les candidatures hauran d'estar en poder de la Mesa electoral no més tard de cinquanta 

dies abans de la data de celebració del congrés. 
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Article 18 

La Mesa Electoral 

La mesa electoral es triarà pel Comitè Permanent quan convoqui el Congrés. Estarà 

composta de President o Presidenta, Secretari o Secretària i Vocal i es triarà almenys amb 

tres mesos d'antelació a la celebració del congrés. 

 

Article 19 

 Funcions de la Mesa Electoral 

a.- Comunicar la seva constitució al Secretariat no més tard de noranta dies a la data de 

celebració del congrés. 

b.- Rebre les candidatures i comprovar que compleixen els requisits que estableixen els 

estatuts, proclamant aquelles que els satisfacin. 

c.- Remetre als  associades i associats el nom dels candidats i les candidates, i el seu 

programa, no més tard de quaranta dies abans de la celebració del congrés. 

d.- Dirigir el procés electoral i resoldre per majoria de vots dels seus integrants les 

qüestions que se suscitin. 

i.- Rebre els vots que s'emetin per correu certificat i que siguin remesos directament a la 

Mesa. 

f.- Fer el recompte dels vots en el congrés, amb l'auxili de la taula d'aquest, i proclamar als 

candidats escollits. 

 

Article 20 

En els congressos electorals es procedirà a la lectura per la Presidència de la Mesa electoral 

dels candidats i les candidates proclamat/as. Tot seguit cada candidat i candidata farà la 

seva presentació indicant si és el cas, la llista de què forma part. Feta la presentació es 

procedeix a l'elecció, incloent en el còmput dels vots, els rebuts per correu, i resultaran 
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escollides i escollits  qui hagin obtingut major nombre de vots, fins a completar el número 

de nou persones que integraran el Secretariat. 

La mesa electoral una vegada fet el recompte de tots els vots, començant pels emesos en 

el mateix acte, proclama a les persones escollides per formar part del Secretariat. 

 

Article 21 

Electors 

En són les associades i els associats que estiguin al corrent en el pagament de les seves 

quotes. 

 

Article 22 

Del vot 

El vot és personal i indelegable. 

La votació podrà fer-se mitjançant vot presencial al Congrés, per correu o per mitjans 

telemàtics. 

a) La votació personal es farà en la pròpia taula del Congrés. 

b) La votació per correu es verificarà mitjançant  correu certificat amb còpia del D.N.I. o 

carnet professional, dirigint el vot a qui presideixi la Mesa Electoral. Els vots no 

s'inclouran en el còmput si no es remeten en el termini de sis dies abans del dia de 

celebració del congrés. 

 c) S'habilitarà un sistema de vot per correu electrònic. A aquest efecte, al temps de 

l'elecció de la mesa electoral pel Comitè Permanent en els termes indicats en l'art. 18, 

s'aprovarà per aquest Comitè la direcció de recepció dels correus, que serà publicitada i 

habilitada per la mesa electoral una vegada s'hagi constituït. Es computaran tots els 

correus que es trobin en aquesta direcció en el moment de l'horari del tancament de la 

votació. Es podrà habilitar pel Comitè Permanent el sistema de vot, mitjançant la 

remissió de document adjunt que permeti assegurar la confidencialitat del vot emès. 
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Disposició addicional 

L'Associació assumeix, com proposta de principi,  propiciar que els càrrecs i funcions en els 

diversos òrgans de representació associativa es renovin després de cada mandat, siguin 

rotatoris, col·legiats i no unipersonals. 

 

Disposició transitòria 

El que disposen els articles 11.3 i 15.c no tindrà efecte retroactiu, i serà aplicable a partir de 

l'aprovació d'aquesta reforma estatutària. 


