
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS 

USDG 

 

UNIÓN SINDICAL DE 

DOCENTES DE 

GALICIA 

 

  



PRINCIPIOS 

 

As empregadas e empregados da Xunta de Galicia, persoal docente, da 

Administración da Xunta de Galicia, conscientes de que só a representatividade 

propia dentro da nosa empresa permitirá unha mellor consecución dos nosos fins 

en canto a dereitos laborais e salariais se refire cunha plenitude democrática de 

funcionamento interno e con plena solidariedade con todas as traballadoras. 

 

DECLARAMOS 

 

O Sindicato: Unión Sindical de Docentes da Xunta de Galicia (USDG) é unha 

Organización de traballadoras/es de inspiración progresista para a defensa dun 

mellor presente en canto a dereitos laborais e salariais das traballadoras/es da 

docencia da Xunta de Galicia. 

 

Que USDG nace da dificultade dunha representación veraz e comprometida coas 

necesidades das empregadas/os da Xunta de Galicia por parte das organizacións 

sindicais tradicionais, que pola súa propia organización e estrutura representativa 

minora a defensa e reivindicación das empregadas/os da Administración Xeral da 

Xunta de Galicia. 

 

Que USDG nace como instrumento para poder aglutinar a todas/os as/os 

compañeiras/os nun sindicato moderno e descentralizado, sen burocracia nin 

estruturas que minoren a acción das/os empregadas/os públicos, e cunha clara 

intencionalidade de informar de xeito veraz da realidade na nosa Empresa, así 

como asesorar e axudar á resolver cuestións de índole laboral, xurídico e social e 

obter representatividade para a defensa dos nosos intereses como 

traballadoras/es da docencia da  Administración Pública. 

 

  



 

 

Que a Sección Sindical é a protagonista e o actor principal da nosa estrutura 

sindical, xa que tense que devolver ao conxunto dos traballadores de cada 

ámbito a voz e o voto sendo eles co instrumento necesario os que teñen que 

adopta-las decisión en cada intre, sempre dentro dun marco común e solidario 

que se adapte as súas necesidades, e poder participar activamente tanto na 

toma de decisións coma nas actuacións a desenrolar na defensa e 

reivindicacións das súas propias circunstancias laborais. 

 

A seguridade de que os principios fundacionais, como pode ser o Réxime 

Económico, as competencias das seccións sindicais, as incompatibilidades ea 

elección das/os representantes nos distintos órganos farase co voto unitario de 

cada afiliada/o e non poderán ser modificados salvo cunha representación 

cualificada de 3/4 e unicamente nos Congresos Ordinarios ou Extraordinarios. 

 

A tal efecto establecemos o seguinte: 

 

CAPÍTULO I 

 

DENOMINACIÓN, PERSONALIDADE XURÍDICA, ÁMBITOS E ENDEREZO 

SOCIAL 

 

Art. 1.- DENOMINACIÓN 

A denominación será: U n i ó n Sindical de Docentes de Galicia, en siglas 

(USDG), que se poderá utilizar indistintamente. Mentres estea vixente o acordo 

coa Central Unitaria de Traballadoras, a denominación será USDG-CUT.  

 

 

  



 

Art. 2.- PRINCIPIOS IDEOLÓXICOS. 

USDG é unha Organización Sindical autónoma, libre e independente da patronal 

da Xunta de Galicia ou calquera outra administración pública no ámbito do ensino 

no territorio galego, e independiente dos partidos políticos. 

 

Un sindicato independente: A USDG é independente na toma das súas decisións 

sindicais, sen admitir inxerencias da administración, dos partidos políticos, da 

patronal ou de calquera outro grupo económico ou de presión. As decisións emanan 

da vontade da afiliación, expresada de xeito democrático e en consonancia cos 

nosos estatutos. 

 

Un sindicato democrático: O funcionamento da USDG está baseado na democracia. 

Toda a afiliación ten os mesmos dereitos. Os cargos son elixidos mediante 

mecanismos democráticos e calquera pode participar deles: elixir e ser elixido.  

 

Un sindicato asembleario: A USDG organízase en asembleas, entendidas como 

mecanismos de debate e discusión, e máximos órganos de decisión, despois do 

Congreso. Todas/os as/os afiliadas/os teñen o dereito de participar da dinámica 

asemblearia baixo o principio dunha persoa un voto. Os acordos tomaranse 

inicialmente por consenso, e se é necesario por votación conforme aos estatutos.  

 

Un sindicato plural: na USDG conviven diferentes xeitos de entender a vida política 

e social. Garántese a liberdade de expresión e pensamento no seu seo, sempre que 

estes non atenten contra os principios ideolóxicos do sindicato. 

 

Un sindicato galego: o galego é o idioma oficial do sindicato e Galiza o seu ámbito 

de actuación. Será a lingua usada nas súas canles comunicativas, como norma 

xeral. Só se cambiará a outra lingua no caso de comunicacións fóra do país.  

  



 

Un sindicato de clase: a USDG oponse a calquera tipo de explotación, sexa no 

ámbito público ou privado, e nas dimensións económicas,  políticas, sociais ou 

culturais. Representamos, defendemos e promocionamos os intereses da afiliación 

en calquera eido (económico, social, profesional, cultural) para conseguir a súa 

melloría, así coma tamén a das/os traballadoras/es en xeral. 

 

Un sindicato feminista: a USDG considera a loita feminista como unha parte 

fundamental da xustiza social, polo que defendemos e promovemos calquera acción 

ou iniciativa na busca dunha equidade efectiva.  

 

Un sindicato que defende o sistema público: a USDG defende e protexe a existencia 

de servizos públicos de calidade, máis nomeadamente do ensino. Opoñémonos a 

calquera pretensión da administración, partido político, central sindical ou calquera 

outro grupo, de desvalorizar, precarizar ou recortar os servizos públicos, tanto nos 

seus programas oficiais coma actitudes ou declaración públicas.    

  

Un sindicato que aposta pola unidade: na busca dunha maior xustiza social, a 

USDG promove as relacións con calquera central sindical ou asociación que loite 

polos mesmos principios, tanto a nivel nacional, estatal ou internacional. Pola 

contra, rexeita colaborar con aquelas outras organizacións de calquera clase que 

defendan principios que entran en contradición coas liñas ideolóxicas presentes 

neste documento. 

 

Art. 3.- COHERENCIA COS PRINCIPIOS IDEOLÓXICOS DO SINDICATO. 

A democracia interna é a regra absoluta do funcionamento do sindicato, polo que 

teñen cabida toda variedade de doutrinas que manifesten afiliadas e afiliados 

sempre que non contradigan os principios ideolóxicos da USDG.  

 

  



 

Art. 4.- DEFINICIÓN E PERSONALIDADE XURÍDICA 

USDG constitúese coma unha estrutura orgánica descentralizada, con 

personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro. 

 

Art. 5.- COMPOSICIÓN 

USDG esta constituído por seccións sindicais das catro provincias galegas, que 

abarquen ao Persoal Docente das Administracións públicas en territorio galego. 

 

Art. 6.- ÁMBITO FUNCIONAL 

USDG constitúese como sindicato das empregadas e empregados da docencia en 

Galicia que teñan relación directa coa Administración: o sindicato cubrirá calquera 

centro educativo de titularidade pública, dependente do Ministerio de Educación, 

Xunta de Galicia ou Deputacións Provinciais no territorio galego.

Art. 7.- ÁMBITO TEMPORAL 

USDG constitúese por tempo indefinido. O Congreso é o órgano con capacidade 

para a súa disolución. 

 

Art. 8.- ÁMBITO TERRITORIAL 

USDG terá como ámbito de actuación a Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Art.9.- ENDEREZO SOCIAL 

A USDG-CUT pasará a ter a súa sede social no local da CUT-Vigo na  Rúa de 

Urzáiz, 71, Entrechán Dereito 36204. A nivel operativo desde esta sede da CUT 

reenviarase o correo e demais asuntos a info@usdg.gal, en virtude do acordo 

vixente coa Central Unitaria de Traballadoras.  

No caso de ruptura do acordo coa CUT, a USDG buscará outro emprazamento para 

a súa sede. 
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Art. 10.- RÉXIME ECONOMICO E MEDIOS 

O sindicato para o seu funcionamento, establece unha cota mensual para a súa 

afiliación. Esta cota será acordada anualmente polo Secretariado Nacional previa 

consulta á Asemblea.  Ademais recibirá os medios materiais que a Xunta de Galicia 

ou outra administración teña que por a dispor dos delegadas/os de Persoal, Xuntas 

de Persoal así como dás Seccións Sindicais, tanto en espazos de traballo como en 

material de oficina para o desenrolo da actividade sindical. A USDG poderá recibir 

doazóns da súa afiliación e simpatizantes. O destino dos medios dos que disporá o 

sindicato, terá como único obxectivo a defensa das/os empregadas/os públicos. 

 

 O afiliada/o que así o solicite ten dereito a revisar a contabilidade e todos os 

apuntes contables e a documentación que os xustifica nun prazo non superior a sete 

días naturais desde a súa petición ao correo electrónico info@usdg.gal. A USDG 

non poderá solicitar nin aceptar ningún tipo de subvención que comporte 

remuneración monetaria. 

 

Gastos de desprazamento da Executiva e reunións SN: cubriranse os gastos 

necesarios para o desprazamento dos membros do SN, cando saian da súa zona de 

influencia. A quilometraxe aboarase a 20 ct/km para os desprazamentos en coche 

privado. Sempre que sexa posible e cando se dispoña de medio de transporte 

público, darase prioridade ao seu uso tanto por custes como por motivos 

ambientais. Se fose preciso incluír dietas por causa de labores sindicais, aboaranse 

estas, ata os 5€ por almorzo e 15€ por xantar ou cea. Quedan excluídas comidas de 

carácter institucional nestes límites orzamentarios. Tamén se contempla a 

posibilidade de aboar aloxamento nos desprazamentos fóra da localidade que 

requiran pernocta, por parte dos membros do Secretariado Xeral, de Organización 

ou Acción Sindical. Recóllese tamén o gasto en material para a Acción Sindical ou 

Organizativa de USDG. 
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Todos os gastos serán xustificados documentalmente ante o encargado da 

Tesourería, procurando cando sexa posible facturar xa a nome de USDG. Os gastos 

de peto, autoestradas etc. poderanse xuntar nunha única factura.  

 

Art. 11.- INCOMPATIBILIDADE 

Cando unha traballadora/or afiliada/o á USDG sexa designada/o para ocupar na 

Administración da Xunta de Galicia, Deputación Provincial ou territorio MEC un 

cargo político ou de confianza, incorrerá en incompatibilidade para formar parte 

dos órganos de dirección da USDG. 

 

Limítase o mandato das/os afiliadas/os por un período non superior a oito anos 

nos seguintes cargos: 

A) Comisión Executiva do Sindicato. 

B) Comisión de Mediación e Conflitos. 

C) Comisión Executiva da Sección Sindical. 

D) Órganos  de  representación  na  empresa  tanto  como  delegadas/os 

electas/os de Prevención ou Saúde Laboral, como de Sección Sindical. 

E) Liberadas/os sindicais en calquera ámbito do sindicato. 

 

Art. 12.- OBTENCIÓN DE MAIORIAS 

Será necesario para modificar obter unha maioría de tres cuartos nas votacións 

nos órganos que corresponda nos seguintes artigos: 

Art. 10.- Réxime Económico e Medios. 

Art. 11.- Incompatibilidade. 

Art. 14.- Afiliación. 

Art. 27 e 28.- A Sección Sindical e as súas Competencias. 

Disposición adicional terceira. 

 

  



 

CAPÍTULO II

 

Art. 13.- TAREFAS E FINS DO SINDICATO 

 As tarefas e fins do USDG son: 

a. Agrupar e organizar a todo o persoal laboral e funcionario da docencia so 

sector público galego para a mellor defensa dos seus intereses, 

defendendo sempre as liberdades sindicais tanto individuais como 

colectivas. 

b. O exercicio da actividade sindical dentro e fóra da Administración, que 

comprenderá, en todo caso, a negociación colectiva, o dereito de folga, a 

presentación de conflitos colectivos e individuais e a presentación de 

candidaturas para a elección dos correspondentes órganos de 

representación dos traballadores e traballadoras. 

c. Propoñer e esixir dos poderes públicos, leis e normas que favorezan os 

intereses das persoas traballadoras da Docencia Pública e garantan a 

participación das Organizacións Sindicais na negociación colectiva e 

determinación das condicións de emprego, así como promulgar a nosa 

visión diferencial de como deberían ser estas relacións así como as 

normas establecidas. 

d. Participar na elaboración de acordos, normas e leis, co obxecto de 

alcanzar para todos os traballadores e traballadoras que presten 

directamente un servizo público na Administración, unhas retribucións 

dignas e equitativas, unha promoción adecuada e unha seguridade social 

xusta e igualitaria, propugnando o mantemento da xestión e da titularidade 

pública dos servizos sen externalizacións nin privatizacións dos mesmos. 

Todo isto, nun marco social e medio ambiental que garanta o benestar de 

todo o persoal traballador e a prestación universal e gratuíta dos servizos 

públicos. 

 

  

 



e. Vixiar e contribuír a que as Administración Públicas estean ao servizo dos 

intereses da colectividade, impedindo e denunciando o seu usufruto por 

minorías ou calquera outro tipo de corrupción, se esta se dese, tanto nas 

estruturas de calquera Administración como a nivel persoal 

por razón do cargo ou cargo ou responsabilidade. 

f. Elaborar alternativas nos diferentes Servizos Públicos que, inspiradas nos 

principios do USDG, garanten tanto a máxima eficacia dos servizos que se 

prestan á colectividade como o desenvolvemento e plenitude humana das 

traballadoras e traballadores da Empresa, así como a formación e/ou 

recualificación de persoas ocupadas e integrantes das bolsas de 

contratación da Xunta de Galicia. 

g. Manter relacións coas Organizacións Sindicais que persigan os mesmos 

fins e desenvolvan a súa actividade na Empresa. 

h. Artellar as ferramentas de información, difusión, divulgación e promoción 

que se consideren necesarias en cada momento, usando os soportes 

adecuados ás necesidades e sempre considerando os recursos que as 

novas tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen. 

i. Que a promoción da saúde, da seguridade laboral retorne aos órganos 

unitarios de representación, deste xeito teremos a proximidade necesaria 

dos responsables para o bo desenrolo das necesidades en prevención de 

riscos laborais sendo os propios delegados de persoal nos seus ámbitos 

funcionais os que teñan a potestade representativa nesta materia. 

j. O Congreso e a Asemblea Xeral poderán asignar ao Sindicato outras 

tarefas e fins. 

 

 

 

  

 



 

 

CAPITULO III AFILIACIÓN 

 

DAS AFILIADAS/OS A USDG 

 

Art. 14.- AFILIACIÓN 

Poderán estar afiliados a USDG todas as empregadas e empregados da 

docencia na Xunta de Galicia, Deputacións Provinciais ou centros do territorio 

MEC, fixas ou fixos, temporais con independencia do seu tipo de contrato, así 

como todo o persoal que figure nas listas de contratación aínda non estando en 

activo, como to das as traballadoras e traballadores que por causa de xubilación 

ou Incapacidade deixen de depender da Xunta de Galicia, que poderán seguir 

participando da vida interna do sindicato sen ningunha restrición, coa única 

condición de que acepten os presentes Estatutos, con independencia das súas 

crenzas relixiosas, sexo, nacionalidade, ideoloxía ou filiación política, coa única 

excepción que non entre en contradición cos obxectivos e principios de USDG. 

 

Para afiliarse á USDG terase que cumprimentar a ficha de afiliación aloxada na 

nosa web: www.usdg.gal e remitila ao seguinte correo electrónico: 

afiliacion@usdg.gal para darlle o trámite oportuno, validando si procede dita 

afiliación por parte da persoa encargada do tratamento de datos e que será a 

única con acceso a dito correo e ficheiro de datos, salvo acordo de cesión segura 

para fins organizativos. 

A USDG-CUT non vetará nin expulsará ás persoas que concorran noutra lista 

electoral nas eleccións sindicais, mentres exista un compromiso co sindicato.  

 

A afiliación ao Sindicato é nominal, voluntaria e gratuíta. 

 

  



Art. 15.- DEREITOS DAS/OS AFILIADAS/OS 

Serán dereitos de todas/os as/os afiliadas/os ao sindicato: 

A) Elixir e ser elixido para calquera cargo dentro do Sindicato. 

B) Utilizar os servizos e prestacións establecidas no Sindicato e nos seus 

acordos ou confederacións. 

C) Participar en todas as actividades do Sindicato, sempre en plena liberdade 

de expresión. 

D) Recibir solidariedade e axuda en caso de represión sindical ou patronal. 

 

Art. 16.- OBRIGAS DAS/OS AFILIADAS/OS 

Serán obrigas dos afiliados/as ao Sindicato: 

A) Cumprir os Estatutos de USDG. 

B) Participar na actividade do sindicato. 

C) Pagar as cotas mensuais comprometidas. 

 

Art. 17.- BAIXA DA/O AFILIADA/O 

A afiliada/o poderá causar baixa polos seguintes motivos: 

A) A petición propia. 

B) Por separación validamente acordada polo organismo competente. 

C) Por impago de 3 meses de cota sindical. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



CAPITULO IV 

ÓRGANOS DO SINDICATO 

 

Art. 18.- ÓRGANOS DO SINDICATO 

Son Órganos do Sindicato: 

1.- O Congreso 

2.- A Asemblea Xeral 

3.- O Secretariado Nacional. 

4.- A Comisión Executiva. 

5.- A Comisión de Garantías. 

6.- As Seccións Sindicais 

 

1.- O CONGRESO 

 

Art. 19.- CONGRESO CONSTITUÍNTE 

Do Congreso Constituínte emanará unha Comisión Executiva así como unha 

Comisión de Mediación e Conflitos/Garantías. 

 

Art. 20.- DEFINICIÓNS E COMPETENCIAS 

O Congreso é o máximo órgano do sindicato e as súas competencias son as 

seguintes: 

A) Definir os principios organizativos e establecer as liñas de acción sindical a 

desenrolar. 

 

B) Aprobar modificacións aos presentes Estatutos e outras normas ou 

regulamentos que os desenvolvan. 

C) Elixir á Comisión Executiva. 

D) Elixir a Comisión de Garantías. 

E) Aquelas outras que lle sexan atribuídas nestes Estatutos. 

  



 

Art. 21.- CONGRESOS ORDINARIOS 

O Congreso está composto polo conxunto da afiliación e celebrarase cada catro 

anos. 

Os acordos adoptaranse por maioría simple dos presentes salvo no disposto no 

artigo 12 destes estatutos. 

A mesa estará composta por tres compañeiras/os que non teñan cargo de 

representación na organización, serán os encargados de levantar acta, organizar 

os debates e cantas decisións teñan que adoptar, organizativas ou estatutarias 

para levar a bo fin o Congreso. 

As tres sección sindicais debidamente constituídas máis representativas 

afiliativamente elixirán un membro para formar a comisión de verificación 

afiliativa. 

A data, o lugar de celebración e a Orde do Día do Congreso Ordinario será 

fixado pola Comisión Executiva do sindicato con 6 semanas de antelación o seu 

inicio, facéndose pública a súa convocatoria. 

Convocado o Congreso, de existir propostas por parte de calquera afiliado para 

calquera modificación estatutaria, estas achegaranse, con unha antelación 

mínima de sete días naturais para a súa divulgación. Tamén poderanse facer 

propostas in situ con o 10% de avais por parte dos/as afiliados/as presentes no 

Congreso. 

As candidaturas que se presenten ante a mesa deberan de constar de tres 

membros, Secretaría Xeral, Secretaría de Organización e Secretaría de Acción 

Sindical, as candidaturas serán pechadas e non é necesario avais para a súa 

presentación. 

A mesa proclamará os resultados e procedera á toma de posesión dos elixidos 

dos seus cargos 

 

 

  



Art. 22. CONGRESOS EXTRAORDINARIOS 

O congreso extraordinario poderá convocalo a Comisión Executiva ou a metade 

das seccións sindicais debidamente constituídas ou o 51% da afiliación, na súa 

solicitude de convocatoria proporán a orden do día que motiva a súa solicitude. 

O congreso Extraordinario unicamente tratará daqueles asuntos que se 

establezan na orde do día da súa convocatoria. 

Celebrarase como máximo nas 6 semanas seguintes dende a súa solicitude de 

convocatoria. 

 

A ASEMBLEA XERAL 

 

Art. 23. DEFINICIÓN E COMPETENCIAS 

A Asemblea Xeral é o máximo órgano do Sindicato entre Congresos Ordinarios, 

está composta pola totalidade da afiliación e adoptará a súas resolucións por 

maioría simple nas súas votacións, será convocada pola Comisión Executiva 

para tratar aqueles puntos que consten na orde do día. 

As súas competencias son: 

A) Adoptar resolucións ante propostas normativas da Administración. 

B) Cubrir, por maioría simple, as vacantes que se produzan dos/as membros da 

Comisión Executiva ou na Comisión de Mediación e Conflitos emanadas do 

Congreso. 

C) Separar, por maioría simple, do seu cargo a calquera membro da Comisión 

Executiva. Así como, con maioría de dous terzos, a calquera membro da 

comisión de Mediación e Conflitos. 

D) Adoptar acordos sobre aquelas cuestións que a Comisión Executiva estime 

oportuno e sexan de relevancia para o conxunto de USDG. 

E) Aprobar as contas de USDG. 

 

 

  



 

Art. 24.- O SECRETARIADO NACIONAL. 

O SN queda inicialmente configurado por un equipo de 13 persoas, que tomará as 

decisións inicialmente por consenso tras a argumentación e debate das cuestións a 

tratar na orde do día que será enviada canto menos cunha semana de anticipación 

á súa celebración. No caso de desacordo procederase a votar as cuestións que o 

provoquen. O número do Secretariado está aberto a ampliacións ou reducións en 

funcións das persoas implicadas na loita sindical na USDG-CUT. 

 

O medio de comunicación diario do SN é o grupo creado con tal fin, no que se 

evitarán temas persoais ao tratarse dunha ferramenta de traballo sindical. Tamén se 

creará un correo de contacto para cada área de traballo do SN, onde se enviarán 

documentos e se desviarán os asuntos concernentes a cada unha delas. É obriga 

de cada área consultalo e ir resolvendo as cuestión nel presentadas.  Para iso 

usaranse novas contas de correo no dominio usdg.gal.  

 

O SN estará composto por: 

Órganos da executiva: 

 Secretariado Xeral: responsabilidade xurídica e de coordinación de áreas e 

do SN.  secretaria.xeral@usdg.gal  

 Secretariado de Organización: coordinación das comarcas, funcións de 

Secretaría, coordinación xeral.  secretaria.organizacion@usdg.gal  

 Secretariado de Acción Sindical: desenvolvemento do programa político 

sindical acordado no Congreso.   secretaria.accionsindical@usdg.gal  

 Secretarios Xerais das Provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra: 

dinamización e coordinación das comarcas da provincia. Representación 

provincial. secretaria.acorunha@usdg.gal; secretaria.lugo@usdg.gal; 

secretaria.ourense@usdg.gal; secretaria.pontevedra@usdg.gal.  
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Áreas 

o Áreas de traballo con colectivos do Sur de Galiza/Área de traballo con 

colectivos do Norte de Galiza: traballo de clase en conxunto con outras 

asociacións, colectivos, sindicatos ou partidos. 

colectivos.norte@usdg.gal; colectivos.sur@usdg.gal.  

o Área de igualdade: de xénero, de identidade, democratización dos 

centros, etc. igualdade@usdg.gal  

o Área lingüística: dinamización, defensa e alerta lingüística. Decreto do 

plurilingüismo. engalego@usdg.gal  

o Área de conflitos colectivos: propostas de melloras do sistema 

educativo, denuncia de eivas do sistema. conflitos@usdg.gal  

o Área de comunicación: redacción de comunicados e textos de difusión 

do sindicato, atención á prensa. comunicación@usdg.gal  

o Outras: o secretariado queda aberto a ampliación ou supresión de 

áreas de traballo en función das necesidades do mesmo. 

  

Art. 25.- A COMISIÓN EXECUTIVA 

Será o órgano de dirección do sindicato emanado do Congreso encargado de 

darlle cumprimento ao acordado no mesmo e nos SN. 

Estará composta por: 

A/o Secretaria/o Xeral, a/o Secretaria/o de Organización e a/o Secretaria/o de 

Acción Sindical. 

As/os Secretarias/os Xerais das Seccións Sindicais son membros natos da mesma. 

Reunirase tantas veces como sexa necesario, e será o órgano de dirección 

encargado das seguintes competencias: 

A) Representación pública de USDG. 

B) Xestiona-lo sindicato coas decisións adoptadas no Congreso Constituínte, así 

como cos principios básicos fundacionais. 
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C) Desenrola-la estrutura necesaria para a convocatoria do I Congreso Ordinario, 

Congreso que se convocará necesariamente a finais do ano 2019. 

D) Presentar ante os organismos correspondentes as candidaturas elixidas polas 

distintas sección sindicais, salvo que estás teñan poder notarial para a 

presentación das mesmas, nese caso prevalece os poderes da sección sindical. 

E) A custodia da documentación de USDG. 

F) Difundir a información sindical que estime de interese para o conxunto das/os 

traballadores. 

G) As relacións institucionais do sindicato que supere á Sección Sindical. 

H) Coordinar a acción sindical cando afecta a mais dunha sección sindical. 

I) Promover conflitos colectivos cando supera o ámbito da Sección Sindical. 

J) Establecer mecanismos de afiliación, creación de sección sindicais, 

implementación de convenios de colaboración con empresas e profesionais, 

tendo especial atención aos servizos xurídicos. 

 

Art. 26. LEXITIMIDADE PARA A TOMA DE DECISIÓNS ENTRE A 

CELEBRACIÓN DE SECRETARIADOS.  

Poderanse tomar decisións inmediatas cando sexan imprescindibles e necesarias 

entre os SN, coas seguintes normas, en función da inmediatez da decisión:  

1- Secretariado Xeral: asuntos de resolución inmediata pola súa gravidade e de 

responsabilidade xurídica derivado do seu cargo na USDG.  

2- Por acordo de 2 dos 3 membros do Secretariado Xeral, de Acción Sindical ou 

de Organización. Asuntos prioritarios inmediatos. No momento que se 

presenten á maior brevidade posible. 

3- Por acordo de 4 dos 7 membros da Executiva en dito grupo. Asuntos de 

prioridade media. Resposta en 24 horas.  

4- Por acordo de 7 membros dos 13 do SN, ou maioría simple. Asuntos con 

necesidade de ser resoltos antes do seguinte SN pero con prazo anterior ao 

mesmo. Respostas en función do prazo existente. 

  



 

Art. 27.- COMISIÓN DE GARANTÍAS. 

Estará composto por 3 membros elixidos no Congreso, ten as competencias de 

ratificar as sancións propostas dentro da USDG. 

A Comisión de Garantías será un órgano independente e non vinculado aos 

órganos de dirección. Elixirán de entre os seus membros un Presidente e un 

Secretario, e os acordos das resolucións acadaranse por unanimidade. As súas 

Resolucións serán de obrigado cumprimento. 

A Comisión de Garantías reunirase cantas veces sexa necesario, poderá ser 

convocada por calquera dos seus membros, tras comunicación da sanción polo 

SN. 

Para a separación dos/as compoñentes da Comisión de Garantías será 

necesaria unha maioría de dous terzos da Asemblea Xeral. 

 

ART. 28.- COMPETENCIAS 

Valorar e ratificar ou rexeitar as sancións propostas pola Executiva ou o SN ante 

un conflito no sindicato.  

Serán tamén os encargados de ratificar e comunicar a expulsión do SN dalgún 

membro por parte da Secretaria Xeral, ante 3 faltas non xustificadas ás reunións 

mensuais nun curso escolar. 

 

Art.- 29.- A SECCIÓN SINDICAL 

A Sección Sindical é a fundamentación da estrutura de USDG, xa que é o 

principal actor no Sindicato, é quen dirime e ratifica todo o que afecta a súa 

participación sindical, tanto interna como externa no seu ámbito de actuación, 

así como a acción sindical a desenrolar na súa empresa. 

Está composta polo conxunto da afiliación no seu ámbito de actuación e serán 

estes coa súa participación con ánimo de autoxestión os que adoptarán tantas 

decisións como sexan necesarias para o seu desenrolo sindical en solidariedade 

co sindicato. 

  



 

 

A Sección Sindical funcionará cando exista suficiente afiliación presente na 

Sección. En caso contrario estará centralizada na Comisión Executiva.  

 

Art.- 30.- COMPETENCIAS 

A) Elixir con arranxo aos estatutos unha Comisión Executiva composta por 3 

membros, unha Secretaría Xeral, unha Secretaría de Organización e unha 

Secretaría de Acción Sindical no Congreso. 

B) Cubrir as vacantes que se poidan producir na Comisión Executiva da Sección 

Sindical con arranxo aos estatutos. 

C) Elixir aos seus representantes nos distintos procesos electorais sindicais no 

seu ámbito, tanto aos candidatas/os como o número de prelación dos postos 

nas listas, sempre baixo previa convocatoria da afiliación. 

D) A Comisión Executiva da sección sindical disporá, si así o estima oportuno, 

de poder notarial para a presentación de candidaturas, de ser así será esta a 

que abone o custo que se produza. De non solicitalos será a comisión Executiva 

da USDG a encargada de presentar as candidaturas que aprobe a asemblea da 

sección sindical. 

E) Elixir as súas propias delegadas/os sindicais con arranxo a Lei Orgánica de 

Liberdade Sindical. 

F) Promover conflitos colectivos no seu ámbito de actuación. 

G) Unha participación activa en canto a todo o relativo á acción sindical a 

desenrolar no seu ámbito, coa elaboración de información, visitas sindicais aos 

centros, reparto de crédito horario, fomentar a negociación colectiva, elaborar 

propostas á empresa para a mellora das condicións laborais nos centros de 

traballo, vixilancia activa da saúde e seguridade, vixilancia dunha participación 

activa nos Órganos Colexiados. 

  



 

 

CAPÍTULO V 

 

NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 31.- DAS XUNTANZAS EXTRAORDINARIAS 

As xuntanzas da Comisión Executiva, serán convocadas coa antelación dunha 

semana, por comunicación escrita á todos os membros, onde se fagan constar a 

orde do día, lugar e hora da reunión. Por razóns excepcionais, e debidamente 

motivadas, poderán ser convocados ditos órganos cunha antelación de 48 

horas. 

 

O organismo constituirase legalmente coa metade máis un dos membros en 

primeira convocatoria, e cos asistentes na segunda convocatoria. Entre a 

primeira e segunda convocatoria mediará un prazo non inferior a media hora. 

 

Art. 32.- DO SECRETARIADO NACIONAL. 

O SN reunirase mensualmente para traballar na liña política-sindical do sindicato. As 

datas de ditas reunións fixaranse ao inicio de cada curso escolar, podendo variarse 

por acordo de 2/3 do propio Secretariado e con canto menos 1 semana de 

antelación.  

A asistencia ás reunións do SN é inescusable, agás causa xustificada e cunha 

suficiente anticipación sempre que sexa posible. No caso de que algún membro non 

poida asistir por causa xustificada, tentarase mover de data o SN para que a 

asistencia sexa plena, xa que formar parte do mesmo leva aparellado o 

COMPROMISO co traballo sindical na USDG.  

 

  



 

No caso de que se aprecie a inasistencia inxustificada de forma reiterativa -3 

ocasións nun curso escolar- proporase a expulsión do SN por parte da Secretaría 

Xeral, previo paso pola Comisión de Garantías que determinará e comunicará dita 

circunstancia. A persoa expulsada poderá continuar sendo afiliado sen 

responsabilidades na mesma condición que o resto de sindicadas.  

Ademais establécese un sistema rotatorio no referente ao lugar de reunión do SN na 

alternando Norte e Sur da Galiza. 

 

Art. 33.- DAS ACTAS 

Todos os organismos do sindicato teñen a obriga de levantar acta das 

xuntanzas celebradas, que reflectirán fielmente os temas tratados, os asistentes 

e as incidencias. As actas irán numeradas correlativamente a data e se 

arquivarán compendiadas constituíndo o Libro de Actas do organismo do que se 

trate, por parte da Secretaría de Organización ou de Acción Sindical en ausencia 

do primeiro. 

 

Art. 34.- DOS ACORDOS 

Os acordos dos organismos da central sindical acadaranse por maioría simple, 

por maioría de dous terzos onde así o especifique, salvo o disposto no Artigo 12 

destes estatutos. 

 

Art. 35.- SANCIÓNS 

A vulneración dos Estatutos e Programa de USDG, o non respecto aos acordos 

adoptados polos órganos de dirección ou o desenvolvemento de actividades 

contrarias aos principios e obxectivos, serán motivo de apertura de expediente 

disciplinario, podendo ser sancionado a / o afiliada/o, segundo a gravidade do 

feito coas seguintes medidas: 

  



 

Amoestación por escrito. 

Falta grave con suspensión de 3 a 6 meses de afiliación. 

Falta moi grave con suspensión de 6 a 12 meses de afiliación. 

Suspensión de dereitos como afiliado/a ata 2 anos. 

Suspensión definitiva dos dereitos de afiliado/a. 

O acordo de sanción deberá de ser adoptado polo organismo de maior rango no 

que está integrado o sancionado por maioría de 2/3 dos seus membros, e en 

segunda convocatoria por maioría dos 2/3 dos asistentes. En calquera caso, o 

Secretariado Nacional pode promover a sanción de calquera afiliado/a que teña 

unha responsabilidade nas unións, federacións ou nos organismos nacionais; a 

incoación do expediente estará debidamente razoada.  

Toda proposta de sanción deberá ser razoada, fundada, e probados os feitos na 

que se basea, debendo coñecer o afiliado afectado os cargos que se lle imputan 

polo menos con 15 días de antelación á reunión en que se vaia decidir. A proposta 

de sanción será tamén comunicada, no seu caso, ao organismo ao que estea 

adscrito o/a afectado/a.  

 

ARTIGO 36.- RECURSO DAS SANCIÓNS 

 O/A afectado/a, e o organismo ao que está adscrito, terán dereito a ser 

escoitados no prazo dos 10 días seguintes á notificación da sanción, e terán dereito 

a estar presentes na xuntanza que resolva o expediente sancionador. Unha vez 

confirmada a sanción por parte do organismo superior, o/a afectada poderá recorrer, 

no prazo dos 15 días seguintes, á Comisión de Garantías. Esta deberá resolver nos 

30 días seguintes. Se a Comisión de Garantías confirma a sanción, o/a afiliado/a 

poderá recorrer ante o Congreso con dous meses de antelación a súa celebración., 

tendo namentres validez a resolución da devandita comisión. 

 

 

  



 

 

 

 ARTIGO 37.- REVOGACIÓN DE CARGOS  

A central sindical, en aras de garantir o funcionamento democrático e o 

cumprimento dos Estatutos e Programa da CUT, poderá proceder a revogación de 

cargos electos. 

O procedemento revogatorio garantirá, en calquera caso, os dereitos tanto de 

quen propoña a revogación, como da persoa ou órgano revogado. Están lexitimados 

para exercer o dereito de revogación os órganos locais, os órganos comarcais, os 

órganos nacionais ou a maioría simple do órgano que elixira o cargo cuestionado. 

Correspóndelle dito procedemento ao órgano que elixira o cargo ou cargos 

revogados, ou ao Secretariado Nacional se foi este quen iniciou o expediente. 

 En calquera caso serán motivos de revogación no cargo exercido por un afiliado 

ou afiliada da CUT os seguintes:  

- Impedir a celebración das asembleas das Seccións. 

- Non aportar, trimestralmente aos Secretariado Nacional, información fidedigna 

sobre finanzas e sobre altas e baixas de afiliación. 

 - Non cumprir coas obrigas nos organismos nacionais.  

- Non colaborar, reiteradamente, na elaboración dos medios de propaganda, 

formación e campañas nacionais.  

- Non aportar o tanto por cento de cota establecido.  

Cando se trate da revogación individual, o cargo revogado será substituído pola 

persoa que lle correspondera en base ó número de votos obtidos na elección do 

órgano ó cal pertencera. Se a revogación prosperara e afectara a máis de 2/3 do 

órgano, este pasaría a exercer en funcións ata a elección de quen o substitúa. No 

caso de revogación de cargos, seguirase o procedemento establecido no réxime de 

Sancións, tanto no tocante ó acordo de revogación, como do recurso á Comisión de 

Garantías. 

  



 

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 

Primeira.- A entrada en vigor dos presentes Estatutos producirase con o seu 

rexistro e publicación. 

Segunda.- A modificación dos Estatutos compete en exclusiva ao Congreso de 

USDG. 

Terceira.- No caso de fusión de USDG con outro ou outros sindicatos, esta 

deberá ser acordada no Congreso, cunha maioría cualificada dos 3/4 dos 

asistentes. 

Cuarta.- No caso de disolución o órgano competente será o Congreso, 

necesitarase unha maioría de tres cuartos dos presentes. O destino do 

patrimonio do Sindicato que existise nese momento será o que determine o 

propio Congreso. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única.- Facúltase á Comisión Executiva fundacional a facer poderes notariais o 

suficientemente amplos para levar a cabo cantos actos administrativos sexan 

necesarios para inscribir o sindicato ante a autoridade laboral correspondente e 

de calquera outra índole necesaria. 

 

 

 

  



 

DILIXENCIA ESTENDIDA SOBRE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS  

Os presentes Estatutos quedan redactados coas modificacións dos artigos 10 e 

17, acordadas no Congreso Extraordinario de USDG celebrado o 16 de Febreiro 

de 2019 en Santiago de Compostela, e cos acordos, modificacións e 

ampliacións acordadas no I Congreso de USDG-CUT, celebrado o día 14 de 

Decembro de 2019 en Santiago de Compostela. 

Os presentes Estatutos derrogan todos aqueles acordos que se opoñan ou 

contradigan aos presentes Estatutos da Unión Sindical de Docentes de Galicia. 

  

Enrique Cardona 

Filgueira      

 Iago Trillo Garea  Andrea Estévez 

Barreiro 

Secretario de 

Organización   

Secretariao de 

Acción Sinical   

Secretaria Xeral

 

  



 


