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I. Exposició motius
Esquerra Republicana és un partit profundament arrelat al país i a les necessitats de la seva gent, que conforma tant un 
espai social i cultural, com una actitud ètica i compromesa amb la col·lectivitat.

En el transcurs dels més de 80 anys d’història, el partit ha defensat una sèrie de principis i valors que han quedat reflec-
tits en els documents bàsics que conformen la nostra història.

En el context actual, i en el procés de construcció d’un marc de convivència més democràtic, la ciutadania reclama, més 
que mai, un exercici ètic del poder, que es concreta en una actitud ètica, entesa com la pauta de comportament públic 
que ha d’observar la militància, individualment i col·lectivament, i també els càrrecs electes i altres persones que actuen 
en representació del partit.

Creiem fermament que l’ètica i la política han de constituir un binomi estret i permanent, en contínua revisió. En conse-
qüència, l’activitat política d’Esquerra Republicana es basa en una concepció del poder polític com un instrument per a 
l’avenç social i nacional, que busca construir una ètica des de la política, amb consciència que el poder exercit des de la 
democràcia representativa i la mateixa funció pública tenen una influència vital sobre la comunitat social i la ciutadania.

Aquest Codi Ètic s’emmarca en la voluntat de constituir un instrument d’expressió dels principis que Esquerra 
Republicana ha fet propis, com a valors que, dia a dia, inspiren les nostres accions i decisions. En aquest sentit, Esquerra 
Republicana afirma i fa seva la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada en l’Assemblea General de les Nacions 
Unides l’any 1948, i les ampliacions posteriors.

També cal destacar, per la importància que té, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquesta Llei esdevé d’obligat compliment per als partits polítics, de conformitat amb l’article 3. Per 
a Esquerra Republicana, la transparència constitueix un eix estructural del nou estat i un antídot contra la corrupció, les 
conductes il·lícites i els conflictes d’interessos. Per aquesta raó, en el procés de construcció d’una altra cultura de treball 
polític i administratiu, Esquerra Republicana assumeix un compromís amb el desplegament i l’impuls prioritari d’aquesta 
Llei. A aquest efecte, mitjançant aquest Codi Ètic, Esquerra Republicana dóna compliment de la LT per consolidar la de-
mocràcia catalana i garantir que la política i l’ètica vagin agafades de la mà i, al mateix temps, afavorir més participació i 
compromís de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques.

Amb la finalitat de facilitar el compliment i la defensa dels principis bàsics de la tradició democràtica i d’esquerra, que 
a continuació es referencien, s’aprova el següent Codi Ètic, que té la consideració d’annex als Estatuts d’Esquerra 
Republicana. 
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II. Objecte
Aquest Codi Ètic regula els principis bàsics que regeixen el comportament dels militants, dels òrgans interns, dels càrrecs 
electes i, en general, de les persones vinculades al projecte polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, tant individualment 
com col·lectivament, en la seva activitat diària amb relació al partit, les institucions i la ciutadania, com també en l’esfera pri-
vada respecte als comportaments personals susceptibles de perjudicar la reputació i el bon nom d’Esquerra Republicana.

Per aquesta raó, el Codi Ètic té la voluntat de plasmar els pilars bàsics que han d’emmarcar l’organització del treball i les 
accions vinculades al partit, més enllà de les exigències legals, amb l’objectiu d’enfortir-ne la credibilitat mitjançant la co-
herència entre la forma de pensar, de ser i d’actuar amb relació al projecte d’Esquerra Republicana.

El Codi Ètic té caràcter constitutiu i, com a tal, té la consideració d’annex i pauta d’interpretació dels Estatuts vigents 
d’Esquerra Republicana, com també de la resta de normativa interna del partit.

III. Àmbit subjectiu d’aplicació
El Codi Ètic s’aplica a qualsevol persona que militi o representi, Esquerra Republicana, en tant que càrrec orgànic, electe 
o elegible, així com al personal laboral i contractat vinculat a Esquerra Republicana.

Han d’acceptar explícitament els principis regulats en aquest Codi Ètic i complir allò establert en el Codi de Conducta 
que, amb el rang de reglament, el desenvoluparà. 

IV. Principis generals
L’activitat política d’Esquerra Republicana es basa en els següents valors:

a. Honestedat
Les persones vinculades a Esquerra Republicana han d’esdevenir ciutadans referents per la rectitud en la conducta, 
acomplint amb dedicació, esforç i bona fe les funcions que li han estat atribuïdes, sense obtenir avantatges personals, 
més enllà dels implícits en el compliment de les seves obligacions. L’honestedat constitueix la guia d’actuació d’Esquerra 
Republicana.

b. Servei a la societat
El servei a la societat és entesa com l’actitud de servei i predisposició a la ciutadania, la qual cosa implica anteposar els 
interessos de la societat als interessos particulars. Suposa el compromís fidel d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i 
eficiència en favor de la ciutadania i el bé comú, tot respectant els principis del partit.

c. Transparència
Els òrgans interns i els càrrecs electes han de garantir l’accés a la informació i documentació veraç i rigorosa en qualse-
vol dels seus àmbits d’actuació i d’acord amb les seves obligacions com a partit polític. La transparència garanteix a la 
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ciutadania el dret a la informació, mitjançant el retiment i l’avaluació de comptes de les accions polítiques i de les decisi-
ons que tenen a veure amb l’administració dels recursos públics.

En l’àmbit de l’organització, els òrgans interns han de vetllar pel dret d’informació de les persones vinculades a Esquerra 
Republicana i per una gestió dels recursos eficient, basada en criteris preestablerts i requisits objectivables.

d. Respecte
En l’exercici de la nostra activitat, tant en l’àmbit intern de l’organització com en l’acció política, hem d’actuar amb empa-
tia i consideració vers la dignitat de l’altre, en tant que subjecte de drets i obligacions amb relació a les altres persones, 
als éssers vius, a l’ús sostenible dels recursos naturals i als elements constitutius del patrimoni material i immaterial.

La dignitat de la persona constitueix un principi informador del pensament i l’actuació en l’àmbit d’Esquerra Republicana, 
perquè entenem que l’essència de la llibertat es fonamenta en la dignitat dels altres. En el marc de la confrontació polí-
tica, tant interna com externa, més enllà de la discrepància, hem de fer ús d’un tracte educat i un llenguatge respectuós, 
que no es refereixi a al·lusions de caire privat ni sigui ofensiu. 

e. Diàleg
Entenem el diàleg com la voluntat d’apoderar la ciutadania escoltant-la i donant-li veu. Hem de fomentar un model de 
treball polític basat en el diàleg, raonat i reflexiu, que doni lloc a un debat rigorós que permeti arribar a consensos amplis, 
integrant opinions divergents i respectant les minories.

Amb aquest objectiu, s’han de promoure i aplicar mecanismes de democràcia participativa i negociació integrativa lluny 
de temptacions dirigistes, corporativistes i elitistes, rebutjant tota actuació arbitrària o discriminatòria.

En l’àmbit intern, la participació de tota la militància en la presa de decisions és un element distintiu d’Esquerra 
Republicana. Les decisions adoptades democràticament en el si del partit esdevenen vinculants, amb respecte per la dis-
crepància manifestada des de la lleialtat i canalitzada democràticament. 

f. Integritat
En l’activitat política, promovem una ètica del treball basada en l’esforç personal i col·lectiu, per evitar qualsevol actuació 
irregular, sigui per acció o omissió. L’exercici d’un càrrec no és un privilegi, sinó que sempre va lligat a un mandat i a una 
gestió eficient, equitativa i eficaç dels recursos públics i del partit.

Ens comprometem a lluitar contra la corrupció, el tràfic d’influències i els conflictes d’interessos que afavoreixin interes-
sos privats en perjudici d’allò públic, així com contra les conductes no desitjades per Esquerra Republicana.

g. Coresponsabilitat
Entenem la coresponsabilitat com l’assumpció de responsabilitats davant accions irregulars i, per tant, deslleials al pro-
jecte comú d’Esquerra Republicana.

Els recursos públics no es poden utilitzar per a finalitats privades. Conseqüentment, els càrrecs no han de comportar pri-
vilegis a títol personal, ni familiar, ni del partit. Cal no oblidar mai que formem part d’un projecte col·lectiu al servei de la 
societat; per tant, les conductes irregulars han de ser definides i conegudes. Esquerra Republicana impulsarà els meca-
nismes necessaris per prevenir, investigar i sancionar qualsevol actuació irregular.
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IV. Disposicions addicionals

Disposició final primera
Esquerra Republicana es compromet a impulsar i vetllar pel compliment d’aquest Codi Ètic fent-ne publicitat i difusió.

Disposició final segona
El contingut d’aquest Codi Ètic es desenvoluparà mitjançant un Codi de Conducta en què s’establiran els mecanismes 
concrets d’actuació, implementació, control i sanció.

Disposició final tercera
Qualsevol consulta relativa a la interpretació i l’aplicació d’aquest Codi Ètic s’ha de formular davant la Comissió de 
Garanties.

Disposició final quarta
Els conflictes ètics que sorgeixin han de ser tractats de conformitat amb allò que disposi el Codi de Conducta que el 
desenvolupa.

Disposició final cinquena
El Codi Ètic entrarà en vigor en el mateix moment en què l’aprovi el Congrés Nacional per majoria absoluta dels vots 
emesos.





Codi ètic 
d’Esquerra Republicana

Juliol 2015
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