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Código ético
Un xeito de gobernar

•	 Contextualización
•	 Enfoque
•	 Representación política, fiscalización, auditoría cidadá e mellora continua
•	 Transparencia, contas claras e finanzas éticas
•	 Reapropiación colectiva e popular do poder municipal

Contextualización

Durante os meses anteriores, Anova-IN avanzou un posicionamento, tanto en orga-
nismos de representación como na I Conferencia Nacional sobre as municipais do 
2015, na que está sintetizada a nosa defensa da autoorganización popular e a nosa 
crenza na unidade de acción entre as forzas políticas e sociais para afrontar as vindei-
ras eleccións municipais.  

Anova ve nas eleccións municipais unha oportunidade para comezar a abrir un pro-
ceso constituínte galego, no que o Pobo se configure como suxeito soberano con 
capacidade para decidir sobre todos os aspectos sen exclusión. Este proceso só será 
efectivo mediante a loita común pola creba democrática co réxime do 78 e a demo-
cracia real nos diferentes pobos e nacións do estado.

Enfoque

O presente documento pretende establecer as bases e medidas de democratización 
política, así como as prácticas e os espazos de decisión, baixo o principio e o com-
promiso de devolver aos espazos populares, moitos deles porén por construír, a ca-
pacidade intransferible de debater e decidir sobre o lugar no que queren vivir e todo 
aquelo que afecta as condicións de vida nas nosas parroquias e/ou barrios. 

É obxectivo de Anova-Irmandade Nacionalista poñer fin a un réxime político funda-
mentado na delegación da actividade política nunhas elites profesionalizadas que 
nos privan do exercicio cotián da soberanía popular.

Representación política, fiscalización, auditoría cidadá e mellora continua

I. Defender o establecido no programa político da candidatura e actuar 
como representantes do pobo, coa obriga de respectar as decisión to-
madas nos mecanismos democráticos establecidos –e abertos a toda a 
poboación– que a candidatura fixe, promovendo a corresponsabilidade 
política de todos e todas.
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II. Unha das principais funcións dos membros electos será a de impulsar, fa-
cilitar e practicar un retorno, devolución ou transferencia do poder de de-
cisión ás bases e a veciñanza, para así gobernar obedecendo os mandatos 
populares concretos e directos.

III. O cargos electos e de libre designación da candidatura asumirán e com-
partirán o seu sometemento aos procesos e espazos de participación e 
decisión acordados pola propia candidatura, que garantan a transparen-
cia, a rendición de contas e a revogación (de darse o caso, por non cumprir 
os principios básicos).

IV. Facer públicas as axendas dos representantes electos, visibilizando con 
quen se reúnen a cotío e os temas que tratan. 

V. Anova facilitará os ingresos, bens e rendementos patrimoniais dos seus 
representantes públicos, así como aqueles datos precisos para a detección 
de posíbeis conflitos de intereses e para a elaboración de auditorías cida-
dás. Este compromiso deberá estenderse aos catro anos seguintes á súa 
saída da función pública.

VI. Publicar os criterios de contratación dos cargos de libre designación.
VII. Dar conta das actuacións perante a cidadanía mediante instrumentos pre-

senciais e as TICs. Establecer mecanismos asemblearios, democráticos e 
abertos aos ámbitos sectoriais ou xeográficos, cun especial interese no 
formato de división territorial galega, fomentando a unidade territorial de 
parroquias e comarcas.

VIII. As candidaturas establecerán espazos asembleares de debate no nivel ba-
rrio/parroquia abertos a quen desexe participar. Nela participarán cargos 
electos e será onde renderán contas e se establecerán liñas a seguir. Serán 
convocadas cunha periodicidade mínima de 4-6 meses.

IX. De xeito similar habilitaranse espazos asembleares no nivel municipio coas 
mesmas funcións. Serán convocadas con carácter trimestral.

X. Todos os cargos públicos electos terán a obriga de asistir a estes espazos 
asemblearios na medida que a súa axenda institucional llelo permita, fa-
cendo un especial esforzo por estar presentes. Tomaranse actas de acor-
dos e favorecerase que o debate se centre en torno ás problemáticas de 
zona.

XI. Os cargos públicos establecerán un especial compromiso coas loitas e rei-
vindicacións sociais, participando das súas asembleas e xuntanzas.

XII. Establecerase periodicamente xuntanzas cos diferentes colectivos, nos 
cales se recollerán demandas concretas e propostas de intervención nos 
diferentes ámbitos. A dilatación destas xuntanzas e acordos deberá ser 
fundamentada por escrito por parte dos cargos públicos.

XIII. Estableceranse mecanismos e dispositivos colexiados para xestionar as 
posibles dificultades e contradicións entre os diferentes espazos.

XIV. Utilización, difusión e creación de software informático de código aberto.
XV. Aceptar a censura, e no seu caso a revogación, de concelleiras/os e cargos 

de libre designación por mala xestión ou incumprimento flagrante e non 
xustificado do programa. Estableceranse os medios de garantía necesarios 



n 7 n

CÓ
D

IG
O

 É
TI

CO

para a avaliación da xestión das persoas con cargos públicos. Será a cida-
danía quen teña o deber de participar e controlar a labor destes.

XVI. Non acceder, nos seguintes 5 anos á función pública, a cargos de respon-
sabilidade en empresas creadas, reguladas, supervisadas ou beneficiarias 
dun contrato municipal.

XVII. Manter contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidade 
e ter presente á hora de toma de decisión os informes das persoas da ad-
ministración que traballen con estes colectivos. Atender e dar respostas ás 
súas propostas, téndoos presentes á hora de tomar decisión que afecten 
ao seu ámbito de actuación. Anova cederá, na medida do posíbel, os seus 
espazos físicos así como os seus bens materiais á utilización por parte des-
te tipo de colectivos.

XVIII. Garantir a participación cidadá na toma de decisión relevantes e no posi-
cionamento político da candidatura sobre temas estratéxicos e proxectos 
de impacto social, ambiental ou urbanístico da cidade, barrios ou parro-
quias.

XIX. As persoas electas comprométense a impulsar e apoiar as iniciativas cida-
dás propostas a través do marco legal vixente.

Transparencia, contas claras e finanzas éticas

Os representantes electos de Anova-Irmandade Nacionalista comprométense a:

I. Ser transparentes na súa xestión, publicando desagregados todos os da-
tos referentes aos ingresos e gastos, que xestionarán de xeito social e so-
lidario.

II. Todos os cargos electos e de libre designación dos grupos municipais 
comprometeranse a facilitar publicamente todos os datos que este ao seu 
alcance, ou teña forma legal de conseguir, para a elaboración de auditorías 
cidadás.

III. De xeito periódico faranse públicos de xeito desagregado todos os gastos 
que xere o grupo municipal e os seus cargos electos ou de libre designa-
ción.

IV. Poñer un tope máximo ás doazóns privadas.
V. A renuncia explícita dos créditos bancarios e as doazóns de particulares 

que podan coartar a independencia política das candidaturas nas que 
vaian inseridos. As candidaturas terán un compromiso explícito de traba-
llar coas institucións de banca ética para garantir a súa independencia e a 
coherencia co seu programa.

VI. Os representantes electos así como o persoal de libre designación, como 
mínimo durante a duración do mandato, cobrarán as súas retribucións 
mediante contas en entidades de banca ética.

VII. A candidatura fará pública a declaración de ingresos persoais, de bens e 
rendemento patrimonial dos cargos electos e de libre designación cada 
verán despois da campaña do IRPF.
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VIII. Todo gasto público que implique custes de contratación externa a activi-
dade relacionada co exercicio das funcións de representación será de pro-
visión cooperativa, na medida das súas posibilidades, documentándose 
publicamente ditos gastos.

IX. Non aceptar tratos de favor, denunciándose se se observan, en calquera 
forma e circunstancia á comisión ética e de garantías que se estableza. Re-
nuncia e denuncia dos agasallos e/ou privilexios pagados con cartos pú-
blicos que poden ser ofertados pola súa condición e que podan significar 
un trato de favor. Tampouco aceptarán agasallos de persoas, entidades, 
institucións ou empresas de ámbito privado susceptíbeis de ser conside-
radas suborno, ou que teñan como obxectivo unha contraprestación ou 
cambio de posicionamento político para favorecer intereses máis ala do 
ente público. Se o ofrecemento se chega a producir, farase público e se 
tomarán as medidas legais correspondentes. Entendese como agasallo 
calquera doazón de diñeiro ou artigos de valor, prestación de favores, des-
contos e préstamos vantaxosos.

X. Non aceptar, denunciar e traballar e erradicar calquera vantaxe económica 
ou relacionada con bens, materiais ou servizos. 

XI. Farase público a non aceptación de obsequios ou ofrecemento de vantaxes. 
Os cargos públicos denunciarán todo ofrecemento sutil ou explícito.

XII. Apostar claramente por unha limitación drástica do gasto na campaña 
electoral.

XIII. Os gastos de campaña, provisión de bens materiais ou servizos, realizara-
se na medida do posíbel a través de economía cooperativa ou da propia 
autoxestión. No caso de non pode realizarse por falla de oferta ou razóns 
de forza maior, estas deberán ser debidamente documentadas publica-
mente.

XIV. Fomentar o micromezenazgo finalista, destinado a accións e necesidades 
concretas.

XV. Introdución de sancións administrativas  e penais efectivas en caso de fi-
nanciación irregular.

XVI.  A candidatura fará uso da financiación coherente con este código ético e 
os seus valores, realizando aportacións puntuais e finalistas encamiñadas 
a fornecer o tecido asociativo local, sen xerar dependencias nin cliente-
lismo. Destinar os excendentes derivados dos ingresos institucionais in-
tegramente a promover a autorganización e o empoderamento popular, 
sen absorber os movementos dentro da dinámica institucional.

XVII. Os gastos dos grupos municipais xestionaranse a través de economía coo-
perativa e xustificarase as razóns de cando non sexa posíbel.

XVIII. Combater, mediante todas as ferramentas posíbeis, o lucro capitalista na 
provisión de bens e servizos, recuperando a provisión e xestión directa dos 
servizos básicos e priorizando e potenciando a economía cooperativa no 
resto de provisións municipais.

XIX. No caso de estar na oposición aos gobernos municipais, os representan-
tes da candidatura asumirán o compromiso de impulsar prioritariamente 
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accións de reforma estrutural dos gastos e da contratación pública bus-
cando a recooperativización da actividade económica e priorizando e 
facilitando o acceso de entidades de economía social en detrimento de 
empresas capitalistas de dubidosas prácticas fiscais, laborais e ambientais 
entre outras.

XX. Facer un uso racional e transparente dos recursos públicos e denunciar 
o abuso ou práctica non ética que se detecten no exercicio das funcións 
institucionais de outros. Para evitar posíbeis incompatibilidades, actuali-
zaranse cada ano a súa declaracións de bens e actividades económicas 
facéndose pública por parte da candidatura.

XXI. Aceptarase ser financiada a mobilidade dos cargos públicos ou de libre 
designación sempre coa presentación de factura que o xustifique docu-
mentalmente o gasto. Priorizarase o uso de transporte público e/ou co-
lectivo.

Reapropiación, colectiva e popular, do poder municipal

As persoas con cargos electos, xerentes ou de libre designación de Anova-Irmandade 
Nacionalista comprométense a:

I. Non duplicar cargos en institucións, salvo naqueles vinculados a súa con-
dición de concelleira/o.

II. Non duplicar soldos, nin cobrar remuneracións extras por asistir a xun-
tanzas.

III. Limitación de mandato a dúas lexislaturas, excepcionalmente prorrogábel 
sempre que se dea un proceso de discusión e validación cidadá.

IV. Compromiso de renuncia ou cese de xeito inmediato de todos os cargos 
ante a imputación pola xudicatura en delictos relacionados coa corrup-
ción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquece-
mento inxusto con recursos públicos ou privados, suborno, malversación 
e apropiación de fondos públicos, ben sexa por interese propio ou por 
favorecer a terceiras persoas. Así como tamén en casos de acusación xudi-
cial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de xénero, homofobia ou 
outros delitos contra os DDHH ou os dereitos das persoas traballadoras. De 
igual xeito se tratarán os casos de delicto ou atentado contra a biosfera.

V. Facer un bo traspaso da información e do coñecemento, seguindo un pro-
tocolo acordado no marco da candidatura.

VI. A retribución dos cargos de representación irá vinculada a un criterio de 
de representatividade social respecto das condicións materias da maioría 
da poboación e das clases populares, obtendo polo seu traballo un salario 
digno e suficiente.

VII. Establecer un máximo de de tres veces o SMI como salario neto mensual. 
Entendendo que esta retribución garanta unhas condicións dignas para 
exercer as responsabilidades e funcións que supoñen o cargo asumido. O 
soldo poderá variar en función das responsabilidades. Será revisable cada 
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ano. En canto ao excedente o/a representante fará propostas mensuais ao 
seu órgano de base para facer as dacións que correspondan. 

VIII. Os cargos electos e os de libre designación poderán recibir compensa-
cións económicas polos seus gastos de transporte público ou colectivo 
ocasionados a raíz da súa actividade pública, así como de alimentación e 
aloxamento e caso de xustificarse previamente dita necesidade.

IX. As candidaturas de Anova-Irmandade Nacionalista comprométense a:
X. Facilitar a conciliación entre vida laboral e política, establecendo meca-

nismos de apoio aos cargos públicos durante a súa reincorporación ao 
mundo laboral en caso de non atopar traballo.

XI. Desenvolver mecanismos para entre a vida familiar e política.
XII. Para garantir o traspaso e socializar coñecementos, os cargos políticos ins-

titucionais comprometeranse, entre outras cousas, a asesorar e transferir 
información a aquelas persoas que os sucedan un vez concluído o seu 
traballo institucional, non tendo retribución monetaria.


