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                                                                              Resumo do proxecto político-organizativo galego 

 

             O deterioro da vida social, política e económica do país acadou niveis intolerables 
nunha democracia. Chegou a hora de facer unha auténtica política galega, da xente e para 
a xente, e non ó servizo de intereses políticos e económicos. 

Apostamos polo compromiso firme de potenciar a participación cidadá, que devolva 
as institucións á cidadanía e as reconvirta en sedes da vontade popular. Mudaremos o 
anquilosamento das institucións polo contacto coa realidade social do país, tomándoas 
democraticamente e baleirándoas de servilismos a intereses externos e clientelismos. 
PODEMOS é a ferramenta catalizadora precisa para conquerilo. 

Recuperaremos a soberanía popular, á marxe de falsos patriotismos de partido, sen 
renunciar á nosa identidade como pobo, asumindo os métodos de traballo comúns para o 
cambio político e social que canalizarán o artellamento e organización da nova maioría 
social da que xa se puxeron os alicerces.PODEMOS quere ser un referente político en 
Galicia, non como unha forza nacionalista, senón como forza política que incorpora o 
recoñecemento da condición plurinacional do Estado, e polo tanto a defensa do carácter 
nacional de Galicia e dos problemas que nos afectan. O artellamento dunha proposta 
plurinacional coherente coas necesidades do pobo galego, permitirá a PODEMOS ser un 
actor referente na política galega e un dos vectores da democratización territorial en 
España. 

         O estado ten unha débeda con Galicia representada polo expolio sistemático dos 
recursos naturais, a súa poboación, o subdesenrolo económico e o menoscabo cara a nosa 
lingua e produccións culturais. PODEMOS, que aposta por unha verdadeira rexeneración 
democrática, non vai lavar as mans e incurrir nos mesmos erros dos partidos estatais do 
pasado. 

               Os eixos nos que se vertebrará a dinamización deste novo xeito de facer política, 
serán a transparencia, participación e democracia, e partir de aí construiremos unhas 
verdadeiras estructuras democráticas. 

PODEMOS ten que ser o punto de inflexión capaz de canalizar a voz do pobo, para 
que as demandas, reivindicacións e necesidades sexan escoitadas e poñan a Galicia no 
lugar que lle corresponde. 

              O modelo organizativo baséase na participación cidadá viva e constante, a través de 
asembleas cidadás, que son o principal órgano decisorio de PODEMOS e nas que teñen 
cabida todas as persoas inscritas en PODEMOS en Galicia. Ten en conta tamén diferentes 
posibilidades de participación a través de encontros cidadáns, consultas, debates, así como 
as ferramentas telemáticas. 

 

Así pois, o Consello Cidadán Galego é o órgano que será a correa de transmisión da 
Asemblea. Organizado en áreas de traballo abertas e integradoras e coordinado pola 
Secretaría Xeral. As Asembleas Sociais, debates e encontros, buscan impulsar, aprender e 
traballar xunto a movementos sociais e asociacións que dotan de contido e acción política 
ás demandas cidadás. 

 

 Podemos, unha nova ferramenta para Galicia. 
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PROGRAMA POLITICO ORGANIZATIVO  

CONSELLO CIDADÁN GALEGO 

 
 

o BLOQUE I  
� OBXECTIVOS POLÍTICOS EN GALICIA 

 

 

o BLOQUE II  
� MODELO ORGANIZATIVO AUTONÓMICO 
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BLOQUE I  OBXECTIVOS POLÍTICOS EN GALICIA 
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PREAMBULO 

 

Este é un momento decisivo na historia deste país. Estamos inmersos nunha 

conxuntura crítica e as eleccións autonómicas poden e deben ser a mellor maneira 

de que PODEMOS mostre a súa forza e estea presente á hora de construír este novo 

panorama político.  

 

Coidamos que, durante moitos anos, a política autonómica galega viviu supeditada a 

intereses políticos e económicos alleos, sen que ningún dos partidos maioritarios se 

preocupase realmente das necesidades e esperanzas do noso pobo. Dende hai anos, 

os datos de desenvolvemento económico e social mostran unha tendencia 

claramente negativa a longo prazo, sen que dende os partidos no goberno se fagan 

políticas públicas orientadas a paliar ditas tendencias.  

 

Nós apostamos polo compromiso por unha necesaria e obrigatoria renovación 

institucional que converta as institucións en auténticas sedes de poder cidadán. Por 

todo isto cremos que agora é o momento de que a cidadanía tome democraticamente 

as institucións autonómicas de poder e traballe polo seu propio futuro e os dos seus, 

sen servilismos a intereses externos, e PODEMOS ten que ser a súa ferramenta para 

conseguilo. As eleccións autonómicas en Galicia deben servir para demostrar a 

madurez e a forza do proxecto de PODEMOS, co claro obxectivo de recuperar o 

goberno autonómico para a cidadanía galega. 

 

Como candidatura á Secretaría Xeral presentamos este documento político como un 

proxecto integrado, coherente, totalmente participativo e consensuado, 

manténdonos sempre fieis ó ADN de PODEMOS e nacido cunha clara vontade 

transversal e de maiorías. Así mesmo, subscribimos completamente o principio de 

que en PODEMOS non opera ningún falso patriotismo de partido, senón a vontade de 

formar parte do cambio político no noso país. Como ben aparece recollido no 

documento político nacional, non temos ante nós a tarefa de reconstruír unha parte, 

senón de construír un pobo soberano, tarefa para a cal todos somos necesarios. É 

por iso que coidamos que as loitas internas que nos debilitan de cara a acadar os 
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nosos obxectivos de cambio, fan que perdamos importantes recursos humanos 

demasiado valiosos como para desperdicialos e ignoralos. Coidamos que debemos 

ser xenerosos con todos aqueles e aquelas que, sen renunciar a súa  propia 

identidade, queiran asumir como propio o noso método de traballo có fin de acadar 

o cambio político e social que servirá de canle para artellar unha nova maioría dos 

“bos e xenerosos”, como di o noso himno, en Galicia. 

 
    

 Agora é o momento porque SI SE PODE. 
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TÍTULO I    PRINCIPIOS POLÍTICOS 
 
 

CAPÍTULO 1. PODEMOS NO CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL 

 

A maior parte das análises históricas e políticas que abordaron a cuestión nacional 

no Estado español téñense centrado en Catalunya e Euskadi prestando unha 

atención secundaria ao caso galego. Distintas razóns poden aducirse para xustificar 

este esquecemento: o feito de que o nacionalismo galego nunca fose hexemónico, o 

pouco peso político da demanda autodeterminista e o descoñecemento xeral da 

política galega fóra de Galicia. Sen embargo, ditas razóns explican ben pouco sobre 

a cuestión galega e moito sobre o punto de vista da persoa observadora que reduce 

a cuestión plurinacional á categoría de problema. Deste xeito, o plurinacional é 

percibido coma un problema a solucionar (pola vía da asimilación ou o 

recoñecemento da autodeterminación) ou a conlevar (pola vía autonómica). 

 

PODEMOS, como organización política xurdida da vontade dunha revolución 

democrática e da construción dun novo modelo de Estado libre das ataduras do 

réxime do 1978, debe ensaiar novas estratexias para repensar a plurinacionalidade 

non na súa condición de problema senón como oportunidade e solución para superar 

o modelo uniformador en que se baseou a construción nacional española e as 

tensións cos nacionalismos periféricos. Neste senso, a proposta do presente texto 

parte de sinalar a importancia estratéxica da cuestión galega como arquitrabe dende 

onde pensar a construción dun Estado realmente plurinacional en España. 

 

 

1. O CARÁCTER DE ESQUERDA DO NACIONALISMO GALEGO.  
 

A excepción daqueles que defenden un discurso altamente uniformador, é complexo 

negar a Galicia a súa condición de comunidade nacional. Galicia dispón de lingua 

propia empregada habitualmente pola maioría de habitantes, con produción literaria 

e que constitúe un diasistema lingüístico coa área lusófona colindante; dispón así 

mesmo dunha historia compartida marcada pola súa posición xeográfica que lle valeu 

un modelo de desenrolo económico diferenciado e un sentimento de identidade 
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nacional, que ten as súas orixes no galeguismo cultural do Rexurdimento e a creación 

dun primeiro galeguismo político que trocará en nacionalismo durante a primeira 

metade do século XX da man de Castelao e o Partido Galeguista. 

 

Sen embargo, a diferencia de Euskadi e Catalunya –polos de industrialización do 

Estado, onde se producirá unha confluencia de intereses entre a reivindicación 

nacionalista e os intereses da burguesía industrial, dando lugar á existencia dun 

nacionalismo de esquerdas e dun nacionalismo de dereitas- en Galicia a ausencia 

dunha burguesía nacional impedirá o florecemento dun nacionalismo de dereitas 

fracasando os distintos intentos realizados nesa dirección. Neste senso, o 

nacionalismo galego construíuse historicamente como unha opción nitidamente de 

esquerdas, que ten dificultado acadar unha posición hexemónica na sociedade 

galega, ao non existir a transversalidade catalá ou vasca. 

 

 

2. GALICIA COMA NACIÓN SUBALTERNA  
 
A diferencia de Catalunya e Euskadi cuxo proceso de construción nacional atópase 

vencellado ao proceso de modernización e industrialización, Galicia constitúese 

coma nación a partir da condición de subalternidade. A construción dunha identidade 

nacional galega non xurde da noción de perda duns dereitos e institucións propias 

que permitían exercer o autogoberno, como sucede no caso catalán ou no vasco, 

senón da imposibilidade histórica de non ter podido dotarse dos mesmos. Trátase 

dun nacionalismo defensivo, combativo ante a situación de espolio (de recursos 

naturais, de poboación por vía migratoria...), de substitución lingüística e de ausencia 

de espazos de decisión propios que permitan xerar un modelo de desenvolvemento 

sustentable e cohesionado e un recoñecemento deste modelo de desenvolvemento 

propio e diferenciado. A cuestión nacional galega inscríbese plenamente na liña dun 

nacionalismo defensivo, cuxo obxectivo principal é asegurar as condicións de 

supervivencia da súa identidade cultural e mellorar as condicións de vida das persoas 

que viven no seu territorio, rematando coa situación de espolio; é dicir, acometer un 

proceso de descolonización cun obxectivo final que non pasa necesariamente pola 

creación dun Estado independente, senón por asegurar a pervivencia de Galicia como 

identidade nacional cohesionada con dereito a decidir sobre o seu futuro. 
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Esta condición de subalternidade, marcada pola ausencia dunha conciencia nacional 

nas elites dirixentes, é unha das razóns polas que a cuestión galega ten sido 

esquecida e construída como mero apéndice nos debates sobre a plurinacionalidade 

no Estado español. O silencio da cuestión galega é o silencio do subalterno, o silencio 

sobre a débeda enerxética que mantén Galicia co conxunto do Estado, o silencio 

sobre as condicións económicas e sociais dun país ao que lle ofrecen como única 

opción a saída en forma de sucesivas olas migratorias xeracionais, o silencio sobre a 

situación dunha lingua que durante o século XX experimentou unha sucesiva perda 

de falantes polo esquecemento institucional e a ausencia de políticas lingüísticas 

eficaces. 

 

Aducir que as causas deste silencio responden a unha fraxilidade da sociedade 

galega incapaz de construír unhas elites políticas que poñan fin a esta situación, 

implica non comprender o carácter de subalternidade referido. Durante estes anos, 

os movementos sociais galegos deron suficientes mostras de ter un forte carácter 

mobilizador (movemento anti-LOU, desastre do Prestige, folgas obreiras e conflito 

en estaleiros...) así como capacidade de inventiva para xerar novas respostas 

políticas (resultados de AGE nas eleccións autonómicas e de Podemos nas europeas, 

e máis recentemente a xestación da Marea Atlántica na Coruña); sen embargo, ditas 

mobilizacións non son suficientes para rachar coa condición de subalternidade, e é 

aquí onde unha aposta decidida de Podemos pola plurinacionalidade pode ser o punto 

de ruptura desta condición e á vez a posibilidade de iniciar un proceso no que 

reformular o carácter nacional do Estado. 

 

 
3. OS LÍMITES DO NACIONALISMO GALEGO  
 
Ata 2005, o nacionalismo galego non obtivo posicións de poder no goberno galego, 

e nesa lexislatura só puido acadalo coma socio menor dun acordo co PSdeG-PSOE. 

Ata o presente, o nacionalismo galego estivo representado politicamente polo BNG, 

cuxa política de alianzas cos outros nacionalismos periféricos ten sido errática e 

marcada polo tacticismo dende os seus inicios. Así, nos seus comezos o BNG amosou 

un achegamento con HB, para posteriormente artellar unha liña de alianzas co 
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nacionalismo conservador de PNV e CIU, realizando xa na actualidade unha última 

reviravolta representada na coalición con Bildu nas últimas eleccións europeas. 

 

Se ben á marxe do BNG existiron outras opcións políticas de carácter nacionalista ou 

directamente independentista (FPG, Nós-UP, AMI...), a súa incidencia electoral nunca 

superou o 1% nuns comicios electorais. Mención á parte, merecería ANOVA que xorde 

a raíz da escisión do Encontro Irmandiño do BNG e a confluencia con outras opcións 

políticas. A súa coalición con EU baixo o nome de AGE permitiulle conquerer uns 

sorprendentes resultados nas últimas eleccións galegas. Sen embargo, as desavinzas 

internas e as dificultades para artellarse como partido máis alá da marca electoral, 

ensombrecen as posibilidades de que ANOVA poida converterse no novo referente 

do nacionalismo galego. 

 

En relación á condición de subalternidade nomeada, unha das características da 

sociedade galega é o alto grado de desafección política favorecida polas prácticas 

clientelares e a ausencia de espazos de decisión efectivos: a maioría da sociedade 

galega segue considerando que aquelas decisións que afectan ó futuro de Galicia son 

tomadas en Madrid, o que inclina o voto a partidos estatais. Neste senso, a pesar de 

existir unha conciencia de identidade diferenciada, o BNG veu limitadas as súas 

posibilidades de medrar, especialmente nas zonas máis rurais, en tanto se 

consideraba un voto que non era útil para dar resposta aos seus problemas. Ante 

esta situación PODEMOS ten a posibilidade de converterse no novo referente político 

en Galicia (e as enquisas o avalan), non como unha forza nacionalista, senón como 

forza política que incorpora no seu programa o recoñecemento da condición 

plurinacional do Estado, e polo tanto a defensa do carácter nacional de Galicia e dos 

problemas que afectan ás galegas e galegos. Sería un erro tacticista que PODEMOS 

actuase como un mero substituto do PSdeG-PSOE e do PPdeG, reproducindo as 

condicións que xeraron a actual condición de subalternidade e polo tanto bloqueando 

un dos elos territoriais do réxime de 1978. 

  

Por outra banda, a defensa da plurinacionalidade en Galicia permite sortear un dos 

problemas cos que topa este discurso en Catalunya e Euskadi: a demanda 

independentista. A diferencia dos outros nacionalismos periféricos, o 
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independentismo en Galicia é minoritario, máis alá dos excesos retóricos nos que 

poida incorrer o BNG e o reducido arquipélago de partidos independentistas. Mentres 

en Euskadi e, sobre todo, en Catalunya, obsérvase un progresivo aumento nos 

barómetros de opinión daquelas persoas que optan pola consecución dun Estado 

independente, en Galicia esta opción apenas é defendida polo 3,3% da poboación, tal 

e como evidencian os últimos barómetros do CIS. 

 

Mentres en Catalunya ou Euskadi, o voto nacionalista é disputable a partir do 

recoñecemento do dereito de autodeterminación e só secundariamente a partir do 

recoñecemento do carácter plurinacional do Estado, en Galicia o artellamento dunha 

proposta plurinacional coherente coas necesidades da poboación galega, xeraría un 

marco hexemónico que superaría os límites actuais do nacionalismo galego e 

permitiría a PODEMOS converterse nun actor referente na política galega e nun dos 

vectores da democratización territorial en España. 

  
 
4. A DÉBEDA CON GALICIA  
 
Finalmente, é preciso formular a importancia estratéxica da cuestión galega en 

termos éticos e de xustiza territorial. España ten unha débeda con Galicia 

representada polo espolio sistemático dos seus recursos naturais, a súa poboación, 

o subdesenvolvemento económico e o menoscabo cara a súa lingua e producións 

culturais. Atribuír esta situación ás galegas e galegos, é só unha mostra da 

irresponsabilidade coa que as elites políticas e económicas españolas abordaron a 

cuestión galega. PODEMOS, como partido que aposta por unha verdadeira 

rexeneración democrática, non pode lavar as mans e incorrer nos mesmos erros dos 

partidos estatais do pasado. Catalunya e Euskadi como nacións plenamente 

consolidadas que aspiran ao recoñecemento do seu dereito á autodeterminación, 

requiren reformular un modelo de Estado que garanta a posibilidade de que poidan 

exercer dito dereito pero que á vez xere as condicións para que ditas nacións poidan 

incorporarse ao novo proceso de construción plurinacional se así o expresa a maioría 

da súa poboación; sen embargo, Galicia que non aspira nun horizonte inmediato a 

constituírse como Estado independente, precisa dun recoñecemento da 
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plurinacionalidade para exercer como nación nun novo Estado e España precisa da 

achega galega para repensar un Estado plurinacional de novo tipo. 

   
 
CAPÍTULO 2. LIÑAS XERAIS  DE ACTUACIÓN: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN E  
DEMOCRACIA 
 
Os eixos fundamentais que vertebrarán a dinamización deste novo xeito de facer 

política, que tentará recoller as demandas deste terreo político galego, deberán ser 

a transparencia, a participación e a democracia. O obxectivo disto  que estamos a 

crear é a construción de estruturas democráticas que sexan capaces de perpetuar 

actitudes participativas, abertas, plurais e transparentes. Apostamos pois pola 

centralidade da cidadanía, o que fai que non só sexa relevante a actividade daqueles 

que están nos círculos, senón que as circunstancias da situación actual que estamos 

a vivir fan necesaria unha maior participación tamén das persoas que no 

desenvolvemento dos últimos meses non se viron inmiscidas no proceso de 

estruturación orgánica do partido, favorecendo isto tamén a evitar todo tipo de 

patriotismo de partido, e simplemente asumindo que a maior participación, máis 

aumenta a vontade de cambiar o noso país. Este debe ser un punto de partida clave 

se o que se quere é  favorecer a creación deses mecanismos que posibiliten facer por 

unha banda ao pobo soberano, e por outra, garantir a recuperación dos servizos 

públicos, así como transparentar o acceso da cidadanía á información que estes 

poidan ofrecer. Estes mecanismos deberán facilitar tamén as ferramentas 

necesarias para a participación directa e representativa da cidadanía, de tal xeito 

que a elaboración, a fiscalización e a implementación das políticas públicas na 

Comunidade Autónoma sexa real e efectiva, favorecendo así que o que se constrúa 

teña como piares a democracia e a transparencia, e en definitiva funcionen 

escoitando activamente os intereses da cidadanía. 
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CAPÍTULO 3. MARCO XERAL PROGRAMÁTICO 
 

 1. Respostas complexas para realidades complexas. Precisamos alternativas 

complexas para identidades complexas (non só españolas ou galegas), en todo caso 

un modelo de Estado que sexa querido ou aceptado pola maioría da cidadanía de 

cada comunidade. Introducir Galicia no debate permite construír unha alternativa 

máis integradora do Estado, que canalice positivamente as identidades territoriais, 

onde as expresións culturais Cataluña ou Galicia non se vexan como unha ameaza e 

reconstruír unha España que non dea grima, que dicía Germán Cano. Sitúa o debate 

nun novo modelo constituínte no que temos que repensar as relacións en termos 

multilaterais e non só resolver dous problemas de nacionalismos, sempre e cando 

permita acomodar as demandas nacionais maioritarias. 

2.  Autogoberno e goberno compartido, un Estado para todos e todas. O caso galego 

dispón dunha maioritaria identidade dual, galega e española sen poñer en conflito 

ambas identidades e que en ningún caso pode considerarse antiespañola. Isto 

favorece a reconsideración dunha nova proposta de España como nación de nacións, 

e unha articulación da súa complexidade política, (con)federal: autogoberno e 

goberno compartido. Dando curso á convivencia e a conflitividade evitando que sexa 

a independencia/unidade(centralismo) o única coordenada de resolución. 

 

3.  Xustiza fronte ao aproveitamento territorial. Incluír Galicia, rompe o debate sobre 

que as demandas nacionalistas sexan unha reclamación dos territorios ricos ou que 

a solución signifique bonificar aos territorios con mellor posición de partida, e resitúa 

en termos de xustiza máis que na capacidade de presión. Isto permite que a proposta 

territorial sexa vista polo resto de España en termos diferentes aos da 'concesión'. 

Permitiría distinguir a dimensión cultural-nacional da socio-económica. 

 

4.  Igualdade real para todos e todas. Incluír a dimensión cultural da 

plurinacionalidade no plano da xustiza, é dicir, a posibilidade de que a cidadanía de 

todos os territorios teñan de xeito efectivo os mesmos dereitos á marxe do idioma 

que falen. Situala nos termos de desenvolvemento humano e non nos termos de 

guerra entre linguas ou culturas e aumentar as capacidades das persoas e garantir 

os seus dereitos. Isto significa acción afirmativa cara as posicións subalternas. 
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5.  O carácter emancipador da reivindicación nacional galega. O feito de que o 

movemento galeguista/nacionalista galego sempre fose de carácter democrático, 

emancipador e de esquerdas, sitúa o debate nunha posición diferente a das 

tradicións conservadoras catalás e vascas. As demandas nacionais de Galicia sempre 

foron as demandas populares e as loitas dos de abaixo. A historia do galeguismo 

correu paralela e hibridouse coas diversas loitas de emancipación humana. En xeral 

case todas as reivindicacións do nacionalismo galego son asumibles en termos de 

emancipación e desenvolvemento humano, e asumibles por tanto por calquera 

persoa de talante progresista, sexa galega ou non. 

 
 
6.  A construción democrática da nación galega base para a hexemonía. Un proxecto 

centrado en Galicia permite a transversalidade e a centralidade necesaria para poder 

ser hexemónicos. Se non se inclúe esta clave non se pode aspirar a ser maioritarios. 

Ao mesmo tempo, unha reformulación democrática e cidadanista da construción 

nacional permite situala no mesmo plano da ambición democrática e 'queremos 

decidir todo', evita situala nos termos esencialistas que coartan a súa potencialidade, 

ao revés reforzamos a potencia democrática e popular do proxecto PODEMOS. Do 

mesmo xeito que se busca romper o corsé limitador do eixo esquerda-dereita ao 

tempo que asentar a bagaxe emancipadora da esquerda, tamén aquí se trataría de 

superar o esquema nacionalismo galego VS nacionalismo español, recollendo a forza 

emancipatoria das demandas nacionais. 
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TÍTULO II      AS PRÓXIMAS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 
 
 
CAPÍTULO 1. ELECCIÓNS AUTONÓMICAS NO  CICLO ELECTORAL 
 
As eleccións autonómicas, se non hai adianto electoral, celebraranse no outono de 

2016. Podería ser a primeira cita electoral no Estado dende as Eleccións Xerais 

previstas para novembro de 2015. Polo tanto, o escenario que nos encontraremos 

estará enormemente condicionado pola correlación de forzas resultante das 

Eleccións Xerais de 2015. Nas eleccións autonómicas propoñemos a formación de 

candidaturas de PODEMOS a partir da articulación de capacidades incontestables e 

o establecemento de controis democráticos claros. As eleccións autonómicas son un 

espazo privilexiado para representar en Galicia o que as candidaturas PODEMOS 

representaron nas Europeas de 2014 e representarán nas Autonómicas e Xerais de 

2015. Poden e deben ser o mellor xeito de que PODEMOS estea presente e mostre a 

súa forza en Galicia e confirme os ventos de cambio político previstos no ciclo 

político-electoral de 2015. 

 

Esas candidaturas deberán responder á vontade dos militantes, inscritos e 

simpatizantes de PODEMOS en Galicia, ao mesmo tempo que concorrer baixo un 

paraugas común que lle dea a todos os cidadáns a posibilidade de votar PODEMOS 

como voto para cambiar Galicia e recuperar o Parlamento galego para o pobo, pero 

tamén como un voto para seguir validando o cambio político en España. Son 

candidaturas de PODEMOS, que representan no autonómico unha forza política de 

ámbito estatal. Por iso, débense conformar, articular e situar politicamente en 

sintonía co conxunto de PODEMOS e a súa visión plurinacional do Estado. 

 

Poderanse habilitar mecanismos para que a decisión de concorrer ás eleccións con 

marca propia se adapte ás condicións concretas e, mesmo nalgúns casos, e se se 

desen condicións específicas, posibilite ser partícipe de agrupacións máis amplas que 

en ningún caso sexan sumas de partidos políticos senón candidaturas cidadás e de 

unidade popular, con vontade transversal e de maiorías. Propoñemos para iso a 

posibilidade de que, a petición de polo menos o 10% dos inscritos en PODEMOS en 
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Galicia, póidase decidir por voto aberto se se concorre con marca propia ou 

enmarcados en agrupacións diversas. 

 

En PODEMOS non opera ningún patriotismo de partido, senón a vontade de formar 

parte do cambio no noso país. Non temos ante nós a tarefa de reconstruír unha parte, 

senón de construír un pobo soberano, e para iso necesitámonos todos e todas. 

 

En calquera caso, as candidaturas de PODEMOS ás eleccións autonómicas deben 

conformarse por eleccións primarias, comprometerse a non soster aos partidos 

tradicionais e as súas políticas de empobrecemento e saqueo e estar aliñada coa 

hipótese, as formas, contidos e obxectivos de PODEMOS en todo o país. O noso 

esforzo será conectalas todas e conectar os temas locais coa problemática xeral, 

facendo das eleccións autonómicas outro momento da avalancha cidadá para 

recuperar as nosas institucións. 

 

As eleccións autonómicas de 2016 deben servir para constatar a forza de Podemos, 

demostrar que o cambio político iniciado en 2014 e que se confirmará en 2015 xa non 

ten volta atrás, derrotar o relato da centralidade de PP e PSOE e converter a 

Podemos na alternativa cidadá ao réxime de 1978 e a súa casta. 

súa casta. 

 
 
CAPÍTULO 2. FOLLA DE RUTA E PROXECTO ELECTORAL.  
 
Temos no caso de Galicia a oportunidade de construír pouco a pouco os piares do 

que será a nosa folla de ruta cara as eleccións autonómicas no 2016. Se ben neste 

proceso de constitución dos órganos municipais e  autonómicos o tempo foi unha 

lacra que nos obrigou a axustar os procesos de toma de decisións, atoparémonos no 

caso contrario  para a elaboración da proposta coa que irromperemos nas eleccións 

autonómicas. Entre outros, un dos obxectivos fundamentais do Consello Cidadán 

Autonómico Galego debe ser a consecución de estruturas democráticas que avoguen 

pola participación da cidadanía nos eidos do político. Consideramos que este é un 

factor  fundamental de cara a precisar cal será a nosa estratexia a seguir para o 

deseño dunha candidatura, así como dos procesos de primarias e os de elaboración 
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dun programa electoral. Transparencia, democracia e participación serán quen de 

vertebrar este proceso a longo prazo. Grazas as ferramentas de participación, o 

escenario que se presenta para a confección desta folla de ruta pasa necesariamente 

polo empoderamento do pobo na toma de decisións e pola asunción pola súa parte 

da necesidade de participar nestes procesos constituíntes. Será deste xeito como a 

planificación  dun calendario así como os procedementos de execución dos mesmos 

irán crecendo paralelamente ao propio proceso constituínte de PODEMOS en Galicia, 

sendo este o garante de que a precisión coa que se avalíe o escenario político no que 

teremos que construír este proxecto electoral autonómico, sexa a máis 

representativa e máis consecuente co ADN de PODEMOS. 

 
 
CAPÍTULO 3. FINANCIAMENTO, TRANSPARENCIA E XESTIÓN DE RECURSOS. 
 

A transparencia e a independencia son piares fundamentais da xestión financeira do 

Consello Cidadán Autonómico Galego, non só porque ámbalas dúas constitúen unha 

demanda da sociedade tanto cara aos partidos políticos e á administración pública 

senón tamén porque cremos que é imprescindible para rematar coa opacidade e o 

clientelismo que caracteriza o financiamento dos partidos e que están na orixe das 

prácticas corruptas. 

Dende o nacemento de Podemos como movemento, asumiuse o compromiso de facer 

públicas todas as contas e que estas fosen doadamente accesibles para a cidadanía. 

Agora que o partido se está a constituír, debemos traballar para que o devandito 

compromiso sexa extensible a todos os seus órganos e a transparencia, a rendición 

de contas e o escrutinio público se convertan nun mecanismo que permita controlar 

partidos, administracións públicas e institucións do Estado. 

Vimos, ademais, que a dependencia de entidades financeiras leva ineludiblemente á 

falta de independencia política polo que un endebedamento coa banca, con grandes 

empresas ou con grandes donativos de particulares podería condicionar tanto o noso 

discurso como as nosas propostas. É preferible, e teremos que traballar para 

conseguilo, unha gran cantidade de pequenas achegas de inscritos e simpatizantes 

que garantan -e esixan- a nosa total independencia. 
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Para iso, o Consello Cidadán Autonómico contará cunha Secretaría de Finanzas e 

Control Financeiro que terá entre as súas funcións coordinar, xunto ás persoas 

involucradas no financiamento dos círculos, un Protocolo de Financiamento e Contas 

Claras -que podemos ver máis extensamente no documento organizativo- que nos 

permita seguir sendo fieis aos nosos principios e garanta o máximo rigor no control 

interno e a total transparencia da nosa actividade financeira. 

Por último, desenvolveremos tamén unhas liñas mestras sobre os presupostos e os 

gastos internos do Consello Autonómico baseadas nos principios de economía e 

eficiencia. Isto servirá para garantir a homoxeneidade de criterios, evitar o dispendio 

e, en definitiva, optimizar o aproveitamento dos recursos que a cidadanía inviste 

neste proxecto. 
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TÍTULO I      INTRODUCIÓN 

 

 

PREÁMBULO 

 
PODEMOS é a ferramenta para o empoderamento cidadá, a canle para a recuperación 
da soberanía perdida. PODEMOS é o medio a través do cal a cidadanía pode recuperar 
o control democrático sobre as institucións públicas, afastando o interese privado, 
especulativo, os distintos lobbies de presión e a casta da xestión dos nosos recursos. 
 
Non nacemos para ser un máis senón para rexenerar a política e as institucións por 
completo e dende abaixo, a través da participación activa da cidadanía na toma de 
decisións. Tras o proceso organizativo que arrancou en Setembro, coa posta en marcha 
da Asemblea Cidadá “Sí Se Puede”, decidimos entre todas e todos o noso modelo 
organizativo, a base política e o compromiso ético que constituirían as raíces de 
PODEMOS. Agora toca a organización a nivel autonómico. 
 
Hai moitas ilusións depositadas no noso bo facer e debemos ser quen de respondelas 
co mellor de PODEMOS: os nosos métodos. 
 
A nosa evolución é rápida e han de ser firmes as nosas conviccións. Deben confrontarse 
as tácticas e políticas actuais dos partidos tradicionais, que comezaron a facer e 
seguirán facendo acenos á cidadanía con maquillaxes superficiais nas súas formas de 
actuación por mero afán electoralista. Se de verdade creran nos nosos métodos, 
estaríanos aplicando dende hai tempo. 
 
O modelo organizativo que aquí se recolle baséase na participación cidadá viva e 
constante. A principal canle de participación son as asembleas cidadás, que constitúen 
o principal órgano decisorio de PODEMOS Galicia e nas que teñen cabida todas as 
persoas inscritas en PODEMOS no territorio. Pero tamén hai que ter presentes as 
diferentes posibilidades de participación a través de encontros cidadáns, consultas e 
debates, así como o abano de ferramentas telemáticas en funcionamento e en 
desenvolvemento. 
 
Así, neste modelo organizativo, o Consello Cidadán Autonómico é un órgano que busca 
ser a correa de transmisión da Asemblea. Organízase en áreas de traballo abertas e 
integradoras e está coordinado por un/a Secretario/a Xeral. As Asembleas Sociais, así 
como os debates e os encontros, buscan impulsar, aprender e traballar xunto a 
movementos sociais e asociacións que dotan de contido e de acción política ás 
demandas cidadás. 
 
A confianza depositada pola cidadanía en PODEMOS ten que ir sempre en liña 
ascendente, polo que é totalmente necesaria a implantación de sistemas de 
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transparencia que poidan colocarnos nas antípodas da casta e os seus partidos. Así 
mesmo, non basta co Compromiso Ético. Faise totalmente necesario garantir o 
respecto ao mesmo a través da Comisión de Dereitos Democráticos Galega que teña a 
potestade de articular os mecanismos necesarios para responder a calquera violación 
do devandito Compromiso Ético e, deste xeito, preservar o maior control democrático 
posible. 
 
Finalmente, non podemos deixar de sinalar que a transparencia é a nosa bandeira. As 
contas do Consello deberán ser públicas e facilmente accesibles. Non imos depender 
das entidades financeiras e seguiremos confiando nas achegas da xente e no traballo 
comprometido e honesto.  

 

 
Porque xuntas e xuntos, PODEMOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
1. ESTRUTURA TERRITORIAL.  

 
A base da estrutura galega de PODEMOS replicará, na súa organización interna, a 
fórmula organizativa estatal, en base ao artigo 30 do documento organizativo 
aprobado na Asemblea Cidadá “Si se Puede”. Así, os órganos a establecer son: 
 

1. A Asemblea Cidadá 
2. A Secretaría Xeral 
3. Consello Cidadán 
4. Comisión de Garantías Democráticas 

 
O número de membros do Consello Cidadán será na primeira elección e ata que non se 
decida autonomamente noutro sentido, segundo establece a Disposición Transitoria 
10ª do documento organizativo estatal, de 34 membros mais un Secretario/a Xeral. 
 
2. PARTICIPACIÓN.  

 
Nos diferentes espazos de participación en PODEMOS, tanto presenciais coma 
telemáticos, non se permitirán actitudes sexistas, xenófobas, autoritarias, homófobas, 
denigrantes, insultantes, acusacións ou caricaturas, difamacións, nin violencia verbal 
ou física, así como ningunha actividade contraria á defensa dos dereitos humanos e dos 
animais por parte de ningún dos seus membros. 
 
 
3. COHERENCIA E ADAPTABILIDADE.  
 
Este documento deberá ser modificado de xeito inmediato no caso de que se 
aprobasen, por parte da Asemblea Cidadá dun ámbito territorial superior, principios ou 
normas que estivesen en manifesta contradición co disposto neste documento. 
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TÍTULO II      ÓRGANOS AUTONÓMICOS GALEGOS 
 
 
 
CAPÍTULO 1  ASEMBLEA CIDADÁ GALEGA 
 
 
4. DEFINICIÓN 
 
A Asemblea Cidadá é o órgano de decisión de PODEMOS nas competencias 

autonómicas recoñecidas polo documento organizativo estatal. A Asemblea Cidadá 

Galega exerce as súas funcións de maneira continua e participan nesa toma de decisión 

todas as persoas inscritas en PODEMOS en Galicia. As canles de participación na 

Asemblea Cidadá Galega son as mesmas que para a Asemblea Cidadá Estatal. 

 

 
5. OBXECTO 
 
A Asemblea Cidadá Galega deberá ser consultada con carácter preceptivo para todas 

as decisión de relevancia (liñas estratéxicas, composición de listas electorais, 

elaboración de programas, elección e revogación dos membros dos órganos, 

aprobación ou rexeitamento de calquera tipo de pacto pre ou post electoral, 

modificación dos estatutos, etc...) respectando sempre o marco aprobado pola 

Asemblea Cidadá Estatal, en particular o que se refire ás súas competencias exclusivas. 

Ademais a Asemblea Cidadá poderá ser convocada con carácter permanente e 

vinculante respecto a calquera asunto que se considere de especial relevancia. 

 

 
6. COMPETENCIAS 
 
En base aos artigos 32 e 33 do modelo organizativo, a Asemblea Cidadá Galega non 

poderá deixar de convocarse con relación ás cuestións da súa competencia 

exclusiva e intransferible e, con carácter permanente, poderá convocarse para 

calquera asunto que se considere de especial relevancia. 

 

A Asemblea Cidadá Galega é o máximo órgano executivo de PODEMOS no territorio 

e, polo tanto, correspóndelle autonomía respecto a todas as cuestións de especial 

relevancia para o conxunto da súa organización, sempre que non entre en 
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contradición cos principios xerais de PODEMOS nin coas decisións dunha Asemblea 

Cidadá Estatal. 

 
As decisións da Asemblea Cidadá Galega serán vinculantes e só poderán ser 

revogadas pola mesma Asemblea Cidadá Galega ou pola Asemblea Cidadá Estatal. 

Deberán velar porque ningún órgano sexa creado sen a súa aprobación e asegurar 

que ditos órganos se rexan polos principios xerais de PODEMOS decididos na 

Asemblea Cidadá Estatal. 

Son competencias exclusivas e intransferibles da Asemblea Cidadá Galega as 

seguintes, ás que poderán sumarse novas competencias segundo as necesidades 

identificadas, se así é referendado pola Asemblea Galega: 

 
1. Determinar a forma na que se adapten os principios programáticos do 

programa de PODEMOS ao territorio. 

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abertas e cidadás, as listas 

electorais para optar aos cargos públicos (dende o primeiro ata o último 

candidato da lista) para as institucións de representación da respectiva orde 

territorial. 

3. Aprobar ou  rexeitar calquera tipo de pacto ou alianza pre ou post electoral 

para as institucións de representación no ámbito territorial, sempre de forma 

suxeita aos principios xerais aprobados pola Asemblea Estatal. 

4. Aprobar os programas electorais definitivos (tras un proceso de elaboración 

participativo e o preceptivo informe de viabilidade económica) sempre de 

forma suxeita aos principios xerais aprobados pola Asemblea Estatal. 

5. Elixir un Consello Cidadán Autonómico, mediante un sistema de listas 

abertas corrixido con criterios de xénero. O Consello Cidadán Autonómico é 

o máximo órgano do partido dentro do territorio. 

6. Revogar a calquera dos membros do Consello Cidadán Autonómico. 

7. Definir as funcións do Consello Cidadán Autonómico. 

8. Elixir e revogar á/ao Secretaria/o Xeral no territorio mediante un sistema 

electoral de voto directo e definir as súas funcións. 

9. Elixir e revogar o Comité de Garantías Democráticas no territorio ou a 

calquera dos seus membros no caso das Asembleas Cidadás Galegas. 

10. Aprobar os regulamentos organizativos territoriais e as súas modificacións. 
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11. Definir as funcións e a forma de coordinación cos Círculos Sectoriais e de 

ámbito territorial menor. 

12. Definir as funcións e a forma de coordinación con Asembleas ou Consellos 

Cidadáns doutros territorios. 

 
 
7. COMPOSICIÓN  
 
Segundo establece o artigo 31 do modelo organizativo estatal, a Asemblea Cidadá 

Galega estará composta polo conxunto das persoas inscritas en PODEMOS no 

territorio. 

Os órganos de PODEMOS deberán arbitrar os mecanismos para garantir o dereito 

a voz e voto a todos os seus membros na Asemblea Cidadá Galega (ferramentas de 

participación, ferramentas de votación , retransmisións en streaming para seguir 

os momentos de deliberación presencial, puntos de votación non telemáticos, etc.). 

 

 

8. MECANISMOS DE CONVOCATORIA 
 
As fases dos mecanismos de participación e decisión nas Asembleas, así como as 

convocatorias de debates, están detalladas nos anexos I e II do documento 

organizativo: 

 

a) En canto á propia convocatoria, recollida no artigo 34 do devandito 

documento, a Asemblea Cidadá Galega será convocada con carácter 

automático para calquera dos asuntos referentes ás competencias 

exclusivas e intransferibles da Asemblea Cidadá. A organización técnica do 

proceso correspóndelle ao Consello Cidadán Galego. 

 

b) Con carácter permanente, respecto a calquera outro asunto que se 

considere relevante: 

 

Poderá convocar unha Consulta Cidadá con carácter vinculante (ao conxunto de 

inscritos nun territorio): 
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1. A/O Secretaria/o Xeral 

2. Maioría simple do Consello Cidadán Autonómico ou de orde territorial 

superior. 

3. Un 20% dos inscritos en PODEMOS ou un 20% dos Círculos validados nese 

territorio. 

 

Poderá convocar unha Consulta revogatoria con carácter vinculante (ao conxunto 

dos inscritos): 

 

1. A/O Secretaria/o Xeral 

2. Maioría absoluta do Consello Cidadán dese territorio ou superior 

3. Un 25%  dos inscritos en PODEMOS ou un 25%  dos círculos validados nese 

territorio. 

 

Con carácter extraordinario, poderá convocar unha Asemblea Cidadá Galega 

Extraordinaria (presencial): 

 

1. A/O Secretaria/o Xeral 

2. Maioría cualificada de ⅗ do Consello Cidadán Autonómico ou de orde 

territorial superior. 

3. Un 35%  dos inscritos en PODEMOS ou un 35%  dos círculos validados 

 

No caso de inicio dun procedemento de consulta por parte do corpo de 

electores, elixirase unha ponencia da Consulta/Asemblea Extraordinaria que 

deberá garantir que a proposta de debate estea avalada por alomenos dous 

técnicos cualificados na materia. 

 

En ningún caso poderán transcorrer máis de tres anos entre Asembleas Cidadás 

Galegas. Unha vez transcorrido este prazo, a Asemblea Cidadá Galega convocarase 

con carácter automático. A organización técnica do proceso corresponderalle ao 

Consello Cidadán Galego. A Comisión de Garantías Democráticas Galega velará polo 

cumprimento desta esixencia. A Asemblea convocada por este procedemento 

denominarase Asemblea Cidadá Galega Ordinaria. 
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En calquera momento, segundo os mecanismos establecidos anteriormente, poderá 

convocarse unha Asemblea Cidadá Galega Extraordinaria coas mesmas 

competencias. En ningún caso poderá transcorrer menos dun ano entre Asembleas 

Cidadás Galegas Extraordinarias. 

 
 
9. MODIFICACIÓNS ESTATUTARIAS 
 
Para a modificación substancial dos regulamentos organizativos autonómicos e a 

elección completa dos órganos de dirección, tal e como recolle o artigo 35 do 

documento organizativo, será necesaria a convocatoria dunha Asemblea Cidadá 

Galega Ordinaria ou Extraordinaria que incluirá momentos de deliberación 

presencial. 

 
 
10. TOMA DE DECISIÓNS 
 
Segundo o establecido no artigo 36 do documento organizativo, as Asembleas 

Cidadás Galegas só poderán adoptar decisións en torno ás materias da súa 

exclusiva competencia e aquelas de especial transcendencia se o proceso de 

votación compre cos seguintes requisitos: 

 

1. Un quórum mínimo do 10% dos inscritos de PODEMOS no territorio 

2. Un proceso de votación, que será necesariamente telemática, cos debidos 

requisitos de anuncio, exposición pública do caso e debate que conte cun 

período de votación suficiente. 

3. Nestes procesos de votación só poderán participar os inscritos de PODEMOS 

no ámbito territorial autonómico. 

 
Se non se superasen estes requisitos, a Asemblea e o Consello Cidadán Autonómico 

só poderán seguir adiante coa decisión previa consulta do Consello Cidadán 

Territorial de ámbito inmediatamente superior e a aprobación da mesma na 

Asemblea Cidadá presencial ordinaria. 
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CAPÍTULO 2. CONSELLO CIDADÁN GALEGO: 
 
 
11. COMPOSICIÓN  
 
O Consello Cidadán Galego é un órgano colexiado que realiza funcións executivas, 

constituíndo o órgano de dirección política de PODEMOS en Galicia. 

 

O órgano está formado polo número de conselleiros determinado pola Asemblea 

Cidadá Galega, tal e como establece o artigo 37 do documento organizativo estatal. 

Con todo, na primeira elección, tal e como consta na Disposición Transitoria 10ª do 

devandito documento, o número de conselleiros será de 34. O/a Secretario/a Xeral 

é membro nato do Consello e presidirá as súas reunións. 

 
 
12. COMPETENCIAS     
 
As competencias do Consello Cidadán son as seguintes: 
 

1. Desenvolver con funcións executivas as decisións aprobadas pola Asemblea 

Cidadá e aquelas conducentes a desenvolver a liña política de PODEMOS no 

territorio. 

2. Manter unha constante relación de comunicación e cooperación cos Círculos 

que se circunscriban ao ámbito territorial. 

3. Convocar á Asemblea Cidadá Galega, tanto para todas as cuestións que 

resulten preceptivas, como para calquera outra consulta segundo o 

establecido no apartado de “Asemblea Cidadá Galega” 

4. Levar a cabo a organización técnica das Asembleas Cidadás Galegas 

Ordinarias e Extraordinarias, así como das Consultas Cidadás con carácter 

vinculante. 

5. Convocar, para cuestións de especial transcendencia, se o estima oportuno, 

a calquera das asembleas de nivel territorial inferior. 

6. Impulsar proxectos de diagnóstico participativos dos problemas e 

necesidades do territorio. 
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7. Aprobar o orzamento e a rendición de contas de cada exercicio (sen prexuízo 

de que a Asemblea Cidadá poida esixir, segundo os procedementos previstos, 

a súa ratificación) 

8. Aprobar os orzamentos das campañas electorais e das actividades 

específicas do territorio para campañas de calquera nivel territorial. 

9. Aprobar un regulamento de funcionamento interno para a súa aprobación 

pola Asemblea a través dunha Consulta Cidadá. 

 

 
13. MECANISMOS PARA CONVOCAR O CONSELLO CIDADÁN  
 
Tal e como establece o artigo 38 do documento organizativo estatal, o Consello 

Cidadán Autonómico será convocado en calquera momento: 

 

1. A proposta da Secretaría Xeral 

2. A petición do 25% do Consello Cidadán Autonómico 

3. A petición do 10% dos inscritos en PODEMOS ou o 10% dos Círculos do ámbito 

territorial. 

 

En ningún caso poderán transcorrer máis de tres meses entre dúas reunións 

plenarias do Consello Cidadán Autonómico. O/a Secretario/a Xeral terá a obriga de 

convocar o Consello Cidadán antes de que transcorra ese prazo. 

 

 
14. FUNCIONAMENTO  
 
O Consello Cidadán organizarase en áreas funcionais ou temáticas e cada unha 

terá un responsable de área, tal e como establece o artigo 20 do modelo 

organizativo. Ademais, o Consello poderá compoñer equipos de traballo abertos 

ás persoas inscritas en PODEMOS. 

 

O Consello Cidadá Galego deberá incluír preceptivamente as mesmas áreas 

consignadas para o Consello Cidadá Estatal. Non obstante estas áreas poderán 

fusionarse e/ou modificar a súa definición de acordo coas necesidades do 

Consello. 
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Como mínimo, o Consello constará das seguintes dezaoito áreas, aínda que 

poderán constituírse áreas ad hoc, cando o Consello o estime necesario: 

 

1. Financiamento e transparencia 

2. Extensión, organización territorial e círculos 

3. Agricultura e gandería 

4. Pesca 

5. Industria, enerxía e políticas de I+D+i 

6. Política comarcal 

7. Políticas comunitarias da UE 

8. Infraestruturas e urbanismo 

9. Administración pública galega, xustiza e anticorrupción 

10. Igualdade 

11. Ecoloxía: medio ambiente e protección animal 

12. Xuventude e exilio económico 

13. Dereitos sociais 

14. Lingua 

15. Cultura e patrimonio 

16. Área de estratexia e análise político 

17. Comunicación, redes sociais e participación 

18. Sociedade e Movementos Sociais 

 
Será o Consello Cidadán o que defina e regule os seus propios métodos de 

comunicación interna. Así mesmo, o Consello Autonómico rexerase polos criterios 

de transparencia, participación e eficacia, establecerá mecanismos para facilitar 

a proposta cidadá de temas na orde do día ou asegurar o desenvolvemento de 

áreas de traballo para levar a cabo diferentes tarefas e tamén fomentará unha 

comunicación fluída dos Secretarios Xerais Municipais coas distintas áreas de 

participación. 
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15. ELECCIÓN 
 
O/a Secretario/a Xeral será elixido/a por sufraxio universal directo da Asemblea 

Cidadá. 

Os membros restantes serán elixidos por un sistema de listas abertas co criterio 

de corrección de xénero establecido no documento organizativo estatal (non 

necesariamente completas). Cada elector/a poderá mostrar tantas preferencias 

(non ordenadas) como postos a elixir. Serán membros do Consello Cidadá as 

persoas máis votadas. 

Os 34 membros do Consello Cidadán Galego poderán ser revogados mediante un 

referendum. Para iniciar o proceso de votación será necesario aportar o aval dun 

20% dos inscritos en PODEMOS na autonomía ou un 25% dos Círculos validados. 

O Consello Cidadá Galego, actuando de maneira colexiada, será o encargado de 

organizar o proceso electoral de revogación que terá que levarse a cabo sobre o 

mesmo corpo electoral que elixiu ao membro do Consello. Os referendos 

revogatorios sempre serán de carácter individual. 

En ningún caso poderá celebrarse máis dun referendo revogatorio no período dun 

mandato. En ningún caso poderá transcorrer menos de 1 ano dende o 

nomeamento para a apertura dun proceso revogatorio. 

 
 
CAPÍTULO 3  SECRETARÍA XERAL GALEGA 

 
16. COMPOSICIÓN       
 
Segundo establece o artigo 41 do modelo organizativo estatal, a Secretaría Xeral 

é un órgano unipersoal elixido pola Asemblea Cidadá Galega cada tres anos. 

 

 
 
17. COMPETENCIAS 
 
As súas competencias son as seguintes: 
 

• Ser a/o responsable da representación política e institucional do partido no 

territorio 
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• Coordinar o Consello Cidadán Galego e presidir as súas reunións 

• Convocar á Asemblea Cidadá Galega, tanto para todas as cuestións que 

resulten preceptivas, como para calquera outra consulta segundo o 

establecido no apartado de “Asemblea Cidadá Galega” 

• Convocar, para cuestións de especial transcendencia, se o estima oportuno, 

a calquera das asembleas de nivel territorial inferior. 

• Ser membro de pleno dereito do Consello Cidadán Estatal 

 
 
18. ELECCIÓN   
 
O/a Secretario/a Xeral será elixido por todos os membros de PODEMOS en 
Galicia, mediante sufraxio libre e directo durante o transcurso da respectiva 
Asemblea Cidadá Galega. Garantirase o dereito ao voto presencial e telemático. 
 
 
19. PROCESO REVOGATORIO  
 
 Os procesos de revogatorio poden ser iniciados pola Secretaría Xeral ou por 

maioría absoluta do Consello Cidadán Autonómico. Tamén polas persoas inscritas 

en Podemos e polos círculos validados no territorio, que deben seguir o mesmo 

proceso que o detallado para o caso do revogatorio ao Consello Cidadán 

Autonómico. 

 

O proceso revogatorio á Secretaría Xeral non poderá ter lugar ata pasado un ano 

no cargo. Tras un proceso revogatorio contra unha persoa, non poderá tampouco 

convocarse un novo proceso revogatorio contra a mesma persoa ata pasado un 

ano. 

 
 
 
20. CONSELLO DE COORDINACIÓN 
 

O Consello de Coordinación será o equipo que axudará de maneira directa o/a 

Secretario/a Xeral para facer as súas tarefas, tanto de carácter público coma de 

coordinación interna. O formarán as  persoas elixidas polo Consello Cidadán a 

proposta do/da Secretario/a Xeral. 



 

34 

 

O Consello de Coordinación organizarase internamente en Secretarías elixidas 

polo Consello Cidadán a proposta do/da Secretario/a Xeral. 

 

As persoas integrantes do Consello de Coordinación poderán ser revogadas 

polo/pola Secretario/a Xeral, por maioría absoluta do Consello Cidadán ou pola 

Asemblea Cidadán mediante referendum. 

 

 

CAPÍTULO 4. COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS GALEGA 

 
21. COMPOSICIÓN  
 
A Comisión de Dereitos Democráticos Autonómica  e o órgano encargado de velar 

polo respecto dos dereitos dos membros de PODEMOS a nivel territorial e as 

normas de funcionamento desta iniciativa cidadá. 

 

A Comisión está composta por 3 membros titulares e 3 suplentes elixidos 

directamente pola Asemblea Cidadá Autonómica mediante voto directo cun 

sistema de listas abertas (non necesariamente completas). Cada elector/a poderá 

mostrar tantas preferencias (non ordenadas) como postos a elixir. Serán 

membros da Comisión de Garantías Democráticas as 6 persoas máis votadas (3 

titulares e 3 suplentes). Polo menos a metade dos membros da Comisión de 

Garantías Democráticas (entre titulares e suplentes) deberán ser xuristas. Nas 

reunións plenarias, un mínimo de 2 sobre o total dos seus 3 membros deberán 

ser xuristas. 

 
22. FUNCIÓNS 
 
A Comisión de Garantías Democráticas velará polo cumprimento do documento 

de principios éticos no seu ámbito territorial. As diferentes Comisión de Garantías 

Democráticas xunto á Comisión Estatal poderán acordar un Regulamento sobre 

os principios éticos concretos e aspectos circunstanciais esixibles ás persoas tanto 

de forma previa á súa designación como parte dunha candidatura a primarias 
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como, con posterioridade, a aquelas outras que xa ostenten cargos de calquera 

tipo pola súa pertenza a PODEMOS, que incluirán sempre o procedemento para 

facelo cumprir. 

 

23. FUNCIONAMENTO 
 
A Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio ou a petición de calquera 

membro inscrito ou órgano do partido a través dun procedemento áxil e flexible 

do que sempre constará expediente escrito. Resolverá de forma motivada e 

acorde con estes Estatutos, o documento de principios éticos, os regulamentos e 

acordos previamente establecidos así como cos principios de democracia, 

transparencia e demais elementos esenciais a PODEMOS e sempre de acordo cos 

principios xerais do Dereito. As súas accións materializaranse aceptando, 

denegando ou propoñendo una resolución, segundo as súas competencias, ao 

Consello de Coordinación ou a Asemblea Cidadá. 

 

A Comisión de Garantías Democráticas poderá establecer outros procedementos 

e regulamentos, públicos e previos, acordes cos principios sinalados, para 

resolver da forma máis regulada posible aspectos concretos da súa actividade. 
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TÍTULO III    OS CÍRCULOS GALEGOS 
 
 
 
CAPÍTULO I. OS CÍRCULOS TERRITORIAIS GALEGOS 
 
 
24. OS CÍRCULOS E OS ÓRGANOS 
Os Círculos son agrupacións voluntarias e abertas nas que converxen persoas 

interesadas por unha transformación social sustentada no respecto pola 

democracia, a dignidade e os dereitos humanos. Constitúen a ferramenta básica 

de organización de PODEMOS, e son a ferramenta coa que se promove a 

participación, o debate e a relación activa coa sociedade, tal e como establecen 

os artigos 6 e 42 do documento organizativo estatal. 

Tendo presente a definición e funcións do que son e representan os Círculos, a 

Asemblea Cidadá Autonómica poderá aprobar uns regulamentos, elaborados polo 

Consello Cidadán Autonómico, no que se recollan as fórmulas de relación entre o 

Consello, a Asemblea e a Secretaría cos Círculos do ámbito territorial, 

axustándose en todo caso ao descrito neste documento e ao modelo organizativo 

xeral, tal e como establece o artigo 42 do documento organizativo estatal. 

 

 
25. DENDE OS CÍRCULOS 
 
Os Círculos deben velar porque ningún órgano sexa creado sen a aprobación da 

Asemblea Cidadá Territorial. Tamén deben asegurarse de que os ditos órganos 

respectan os principios xerais de PODEMOS decididos na Asemblea Cidadá 

Estatal, tal e como recolle o artigo 42 do documento organizativo estatal. 

Tal e como establece o capítulo 2 título IV, os Círculos Territoriais serán 

competentes para convocar debates no Consello Cidadán Autonómico, a través 

da comunicación constante coa Área de Círculos do Consello, en particular sobre 

cuestións de específica sensibilidade territorial. Tamén poden convocar a 

Asemblea Cidadá Autonómica. Para facelo, deben seguir o procedemento 

establecido no modelo organizativo estatal. 

26. CARA OS CÍRCULOS 
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Segundo o recollido no artigo 43 do modelo organizativo estatal, os Círculos teñen 

autonomía para decidir as súas fórmulas organizativas dentro do ámbito das súas 

competencias, sempre que respecten as normas de rango xeral de PODEMOS e 

as seguintes pautas: 

 

- Deseñaranse a discreción de cada Círculo unha serie de grupos de traballo 

que respondan a necesidades concretas ou a áreas programáticas 

particulares. Os nomes e áreas ás que se refiran os grupos de traballo 

dependen de cada Círculo. Non obstante, é necesario que todos os Círculos 

teñan un grupo de traballo encargado do financiamento e da fiscalización 

e administración de contas e datos persoais. 

 

- A relación entre os membros do Círculo, así como entre os grupos de 

traballo, é horizontal. Evitarase na medida do posible a figura do 

“coordinador”, o “responsable” ou o “portavoz” unipersoal a nivel de Círculo 

e a nivel de grupo de traballo. PODEMOS busca o empoderamento 

colectivo, fomentando, no posible, o carácter rotatorio e a aprendizaxe 

continua. 

 
 

- As altas e baixas de actividade dos integrantes dun grupo de traballo son 

libres e voluntarias. O Círculo non pode expulsar ou impedir a entrada a 

alguén nun grupo de traballo, salvo que teña perdido a confianza da 

Asemblea do Círculo tras un procedemento de “moción de confianza” como 

se desprende do artigo 62 do documento organizativo estatal. Unha persoa 

pode formar parte de varios grupos de traballo ao mesmo tempo. 

 

A personalidade xurídica propia dos Círculos estará suxeita ao cumprimento das 

normas de rango xeral de PODEMOS. 

 

Se unha iniciativa do Círculo afecta nalgún sentido á imaxe ou desempeño de 

PODEMOS no ámbito territorial, tanto a Asemblea Cidadá Autonómica como o 

Consello Cidadán Autonómico –sendo a decisión da primeira preponderante sobre 
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a do segundo- serán competentes para avaliala e autorizar ou desautorizar o seu 

desenvolvemento, tal e como se recolle no artigo 60 estatal. 

 

 
27. COMUNICACIÓN E PRESENZA 
 
O Consello Cidadán Autonómico contará cunha Área de Círculos, que estará en 
permanente contacto cos Círculos do ámbito territorial. A través dos membros 
do Consello involucrados nesta área chegarán as demandas, ideas, proxectos e 
cuestións dos Círculos ao Consello. 
 
 
CAPÍTULO II.  OS CÍRCULOS SECTORIAIS GALEGOS 
 
 
28. OBXECTO. O obxecto destes Círculos son dous: 

 

a) O ámbito autonómico e o principio de non duplicidade entre Círculos: 

Acorde co principio de non duplicidade entre Círculos, o único carácter 

posible dun Círculo Galego é de natureza sectorial. De outro modo, o 

solapamento xeraría unha xerarquía contraria á horizontalidade entre 

Círculos. 

 

b) A definición do Círculo Sectorial Autonómico 

Son unha agrupación voluntaria e aberta na que converxen persoas 

interesadas por unha transformación social sustentada no respecto 

pola democracia, a dignidade e os dereitos humanos, cuxo ámbito de 

actuación restrínxese a Galicia sobre un área de interese particular de 

especificade territorial ou institucional. 

 

 
 29. COMPETENCIAS. Estes Círculos teñen dous tipos de competencias: 

 

a) Convocar consultas á Asemblea Cidadán: Os Círculos Sectoriais Galegos 

poderán convocar consultas á Asemblea Cidadá de calquera ámbito 

territorial mediante o seguinte procedemento: 
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1. Elaborar unha proposta escrita avalada polo menos por tres técnicos 

cualificados na materia. 

2. Aprobar a proposta por maioría cualificada de 3/5 do Círculo Sectorial. 

3. Avalar a proposta por un 20% dos Círculos validados ou por un 20% da 

afiliación correspondente ao ámbito territorial do que se trate. 

 

b) Convocar debates temáticos nos Consellos Cidadáns: os Círculos 

Sectoriais poderán convocar debates temáticos nos Consellos Cidadáns 

mediante o seguinte procedemento: 

 

1. Elaborar unha proposta escrita e avalada polo menos por dous 

técnicos cualificados na materia. 

2. Aprobar a proposta por maioría simple dos Círculo Sectorial 

3. Avalar a proposta por un 10% dos Círculos validados ou por un 10% 

dos inscritos correspondente ao ámbito territorial do Consello. 

 

Así mesmo, as áreas do Consello Cidadán Galego que traten temas sectoriais, 

deberán asegurar que os Círculos Sectoriais que, pola súa especialización 

temática, tratan temas de similar interese, estean en contacto permanente coa 

Área de Círculos para trasladar as súas iniciativas ás ditas áreas. 

En colaboración con Extensión e os Consellos Cidadáns Municipais, serán os 

responsables de fomentar xornadas de difusión e formación nos seus eidos, 

buscando formatos que poidan dar participación á cidadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

ANEXO I     CIDADANÍA 
 
 
  
1. CANLES DE COMUNICACIÓN  

 
O Consello Cidadán Autonómico e a Secretaría Autonómica son órganos cunha 

vocación permanente de apertura e transparencia á sociedade. Como tal, 

favorecerán espazos de comunicación coa cidadanía, que sirvan de canle de 

comunicación, aprendizaxe e cooperación. 

 

 
2. ESPAZOS PRESENCIAIS 

 
Coa vontade de transcender o ámbito dixital e a comunicación telefónica, 

estableceranse unhas datas nas que membros do Consello Cidadán Autonómico 

acudirán, de forma presencial, a un lugar previamente anunciado, para recoller e 

transmitir as ideas, cuestións, inquedanzas e demandas da cidadanía. 

Todo o anterior, considerando sempre que PODEMOS ten que servir como unha 

ferramenta de empoderamento cidadán. Por iso, PODEMOS traballará para poder 

encontrar espazos e lugares de encontro e reunión coa comunidade que sirvan 

para tecer redes de apoio e como ferramenta para proxectos sociais e 

comunitarios. Así, impulsarase a construción dun espazo de desenvolvemento de 

iniciativas de dinamización cultural, social e política; reunións de círculos e 

plataformas de confluencia; redes de solidariedade popular fronte ao desemprego 

e á exclusión social e de fomento da economía social. 

Buscarase participar e colaborar, dende o absoluto respecto e independencia, nos 

espazos comunitarios xa existentes, fomentando a presenza activa dos membros 

do Consello Cidadán Autonómico e da Secretaría Xeral no territorio, para estar e 

compartir as ideas e inquedanzas transcendendo o ámbito dixital e a 

comunicación telefónica. 

 

 

 

 

 



 

41 

 

3. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
 

PODEMOS deberá pór a disposición dos movementos sociais e das organizacións 
cidadás, que defendan os noso principios, obxectivos políticos e dereitos sociais, 
os seus recursos técnicos (asesoría, apoio comunicativo, espazos de reunión...) 
para favorecer o fortalecemento destes colectivos. 
 
 
4. ASEMBLEAS SOCIAIS 

 
Neste marco de entendemento e actuación, dende o Consello intentarase 

participar en espazos comúns e fomentarase a posta en marcha de Asembleas 

Sociais. 

A Asemblea Social Galega entendémola como un espazo de encontro entre 

PODEMOS e os movementos sociais cidadáns organizados para favorecer o 

vínculo honesto, independente e desinteresado de PODEMOS coas múltiples 

iniciativas cidadás que percorren o territorio. 

A Asemblea Social Galega será impulsada dende a área de Sociedade Civil e 

Movementos Sociais e organizada de forma conxunta por PODEMOS (Consello 

Cidadán e círculos territoriais e sectoriais) e os diferentes movementos sociais e 

asociacións interesados en participar. 

 

 
4. XUNTANZAS COMARCAIS  

 
Se favorecerán e impulsarán as Xuntanzas Comarcais como espazos para a 

participación de todos/as nas realidades territoriais da comunidade galega sendo 

estas unha canle de unión co Consello Cidadán Autonómico. Dende o Consello 

Cidadán Autonómico promoveranse ditas Xuntanzas para facilitar a colaboración 

e a participación dos distintos círculos que compoñan as distintas comarcas 

galegas como lugar de colaboración e debate entre elas. 
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ANEXO II   COMISIÓN DE FINANZAS GALEGA 
 
 
 
1. TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA FINANCEIRA 
Tal e como se establece no documento organizativo aprobado a nivel estatal, os 

principios rexedores das finanzas de PODEMOS serán a transparencia e a 

independencia. 

PODEMOS funcionará con criterios de transparencia financeira e rendemento de 

contas, respectando os seguintes preceptos: 

 

• PODEMOS fará pública a información económica buscando a maior 

accesibilidade, difusión e regularidade, facendo uso das novas tecnoloxías. 

• partido levará ademais o Libro de Afiliacións, de Actas, de Contabilidade, de 

Tesourería, e de Inventarios e Balances, que permitan en todo momento 

coñecer a situación financeira. Realizaranse informes de transparencia 

detallado cunha periodicidade trimestral e publicarase unha memoria anual. 

• PODEMOS asume que a información económica é pública e publicable, a 

excepción daqueles datos de carácter persoal que por motivos de lexislación 

relativa á protección de datos non se poidan facer públicos. 

• PODEMOS consolidará as contas de todos os ámbitos territoriais e das 

entidades vinculadas que sexan validadas administrativamente por parte dos 

consellos cidadáns competentes. 

 

PODEMOS aplicará os criterios de independencia financeira respectando os 

seguintes elementos a todos os niveis: 

 

• PODEMOS non contraerá débedas con entidades bancarias e para as súas 

contas correntes primará sempre o uso da banca ética e/o cooperativa. 

• As doazóns estarán limitadas nun máximo de 10.000€ por ano e persoa, a 

excepción dos cargos electos de PODEMOS. Publicaranse os nomes de todos 

os doantes de mais de 5.000€ respectando a Lei Orgánica de Protección de 

Datos (LOPD). 
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2.TRANSPARENCIA INTERNA 
 

Calquera membro de PODEMOS terá o dereito a acceder a todos os documentos 

económicos en posesión do partido, coa única limitación do contido na LOPD. 

 

 
3.RESPONSABLE FINANCEIRO, INTERVENTOR E COMPOSICIÓN DA COMISIÓN 
AMPLIADA DE FINANZAS E DA ÁREA DE FINANCIAMENTO E TRANSPARENCIA 

 
En base ao módulo de financiamento do documento organizativo estatal aprobado 

na Asemblea Cidadá “Sí se Puede”, sobre a estrutura financeira de nivel 

autonómico, establécese que o Consello Cidadán Autonómico elixirá, como 

mínimo, a un responsable financeiro, que pertencerá á área de financiamento e 

transparencia do Consello, e un interventor que formarán parte da Comisión de 

Finanzas Autonómica. 

O responsable financeiro será o encargado de coordinar a comisión ampliada de 

finanzas. Dito responsable responsabilizarase da xestión diaria das finanzas de 

forma dilixente e de acordo aos principios, regulamentos e protocolos 

establecidos. 

 

O responsable financeiro presentará un informe anual ante a Asemblea Cidadá e 

o Consello Cidadán. As Contas Anuais serán asinadas polo responsable financeiro 

xunto con, polo menos, un responsable político a todos os niveis da organización. 

O responsable financeiro será responsable de calquera obrigación legal atribuída 

ao tesoureiro recollida na L.O. 8/2007 e as súas revisión posteriores. 

O interventor debera manter o control permanente sobre a xestión económica e 

asegurará o sistema de controis internos e externos das estruturas, podendo 

actuar de oficio sobre calquera dos órganos con capacidade económica baixo a 

súa circunscrición. 

 

Os diferentes niveis organizativos estarán obrigados a presentar calquera 

documentación pedida polo interventor coa máxima dilixencia. En caso de grave 

incumprimento ou irregularidades manifestas, o interventor poderá retirar as 

competencias financeiras de oficio aos órganos con capacidade económica ou aos 

seus responsables financeiros por medio dunha comunicación escrita e razoada á 
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Comisión de Garantías Democráticas, que arbitrará calquera procedemento 

aberto de sanción ou expulsión. 

 

A Comisión de Finanzas Autonómica encargaranse de velar polo cumprimento dos 

principios de transparencia e xestión responsable nos seus respectivos territorios 

co apoio da Comisión de Finanzas Estatal. Para elo contarán cunha estrutura 

administrativa que lles permita apoiar nas labores contables aos responsables 

municipais e aos círculos do seu territorio para cumprir coas obrigas fiscais e a 

rendición de contas. 

As Comisións de Finanzas Autonómicas encargaranse tamén da canalización e 

control financeiro da parte do presuposto autonómico asinado ás actividades e as 

estruturas municipais e dos círculos. 

 

 

4.  COMPETENCIAS 
 

O responsable financeiro autonómico encargarase, xunto a comisión autonómica, 

da coordinación, da canalización e do control financeiro da parte do presuposto 

asinado ás actividades dos círculos e dos municipios. 

 

• Xestionar presupostos participativos para proxectos sociais nos seus 

territorios 

• Garantir o apoio necesario as estruturas políticas autonómicas no desenrolo 

das súas actividades. 

• A comisión de finanzas galega realizarán a función de fiscalización económica 

dos representantes e cargos electos do seu territorio, encargándose da 

publicación do seu patrimonio, ingresos e gastos. 

 

Os ingresos das estruturas autonómicas chegarán da asignación autonómica do 

presuposto xeral anual, e se verá ampliada polos seguintes recursos: 

• Subvencións autonómicas, deixando fora unha parte das mesmas que se 

destinará ao presuposto estatal para redistribuílo entre o conxunto de 

PODEMOS. A comisión de finanzas estatal, en coordinación coas autonómicas, 
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presentará unha proposta anual ao Consello Estatal para o reparto destes 

fondos no presuposto estatal. 

• Crowdfundings específicos a nivel autonómico 

 

 

5.  REGULAMENTO 
 
A Comisión ampliada de Finanzas terá un regulamento propio de funcionamento 

que será sometido á ratificación da Asemblea Cidadá Autonómica e que 

integrará, tanto aspectos internos de funcionamento, como unha política de 

actuación (política de provedores e de contratación) en base aos criterios 

establecidos pola Comisión de Finanzas Estatal. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 


