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1. AS CUESTIÓNS POLÍTICAS 

PRESENTACIÓN 

Un proxecto autonómico de base dende a realidade. 

1. Podemos Cambiar Galicia é unha lista electoral aberta e elaborada dende a bases do partido 

que busca representar no Consello Cidadán de Galicia A pluralidade que nos define.  

2. Somos conscientes da situación de emerxencia na que se atopa a nosa terra, o 

esquezemento dos problemas da sociedade galega por parte dos representantes institucionais, 

dos recortes en sanidade, educación, protección social, e do abandono da defensa da nosa 

terra e da nosa cultura.  

3. A oportunidade que se nos presenta para devolver o poder de decisión ao pobo é única e 

irrepetible, o cal afrontaremos con toda a ilusión e determinanción para que futuras xeracións 

poidan disfrutar dunha mellor calidade de vida. 

4. Na elaboración da lista tivemos en conta, ademais da idiosincrasia territorial, a experiencia 

dos candidatos nos distintos eidos, representados polos círculos sectoriais. 

5. Sentímonos fortes e temos a determinación de gañar. Tódolos membros que forman esta 

lista comprométense a aceptar o código ético, que é de obrigado cumplimento,  para os e as 

candidatas de Podemos. 

6. Sectores como a industria, a pesca e a agricultura, que son paradigmas no noso país ofrecen 

un futuro prometedor se son tratados como se merecen. 

7. Estas singularidades de Galicia, xunto a nosa cultura, son a verdadeira riqueza que temos 

que protexer e promover. Quen mellor ca nós mesmos pode saber coma anda a súa casa?.  

8. A diversidade de Galicia representa perfectamente o ADN de Podemos, onde prima a 

transparencia e a colaboración nos distintos eidos sectoriais. 

Por iso Podemos Cambiar Galicia fai seu ese ADN no xeito de estructurarse, presentando 

ademais un proxecto único que contempla a creación de dous órganos que vertebren o 

territorio, as comarcas, así coma os concellos. 

9. Os círculos territoriais e sectoriais desempeñarán un papel primordial mediante os dous 

órganos aos que facíamos referencia antes, o Consello Consultivo Territorial e o Consello 

Consultivo Sectorial. 

Para Podemos Cambiar Galicia garantir que os círculos teñan realmente posibilidade de facer 

propostas ó Consello Cidadán Autonómico mediante estes dous órganos, é una débeda coa 

cidadanía que temos que cumprir; a representatividade e, ter voz e voto. 
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10. Para asegurarnos que as bisbarras teñan representación no Consello Cidadán Autonómico, 

esta lista deixará a metade dos seus membros para candidaturas territoriais, e a outra metade 

estará destinada ás candidaturas de ámbito sectorial, garantindo así a representación de todo 

o territorrio galego e todos os sectores. 

11. Os membros da lista Podemos Cambiar Galicia queremos garanter a separación de 

poderes, e para demostralo non presentaremos lista ao órgano encargado de facer valer os 

preceptos polos que se rixe Podemos, o órgano lexislador que garanta a honestidade dentro 

de Podemos, o Consello de Garantías Democràticas. 

Dito órgano consideramos que debe ser independente, desvinculándose de calquera outro 

órgano representativo, lexislando con autonomía para garanter a imparcialidade. 

12. As persoas que conformen a lista Podemos Cambiar Galicia comprometeranse a conformar 

unha comisión técnica que estudie as propostas doutras candidaturas e incorporar as 

propostas que non se contradigan cos nosos documentos político e/ou organizativo. 

 

CONTEXTO POLÍTICO GALEGO E PRÓXIMAS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 

Ante a perda de confianza e credibilidade do goberno do PP en Galicia, sopla un novo vento ao 

noso favor; e por iso impulsaremos a creación de novos círculos e apoiaremos tódalas 

iniciativas populares e civís que compartan o noso ADN e así plantarlles cara nas vindeiras 

eleccións autonómicas. 

Un dos obxectivos prioritarios de cara ás autonómicas é impulsar propostas dentro de marcos 

sectoriais cercanos á problemática das comarcas, feitas dende os Círculos Locais e 

movementos cidadáns, e potenciar plans integrais, na procura de dar maior empaque e 

proxección ás propostas, que doutro xeito poderían quedar a medio camiño por falla do apoio 

institucional. 

Non somos máis puros que ninguén, e por iso consideramos que as decisións realmente 

importantes teñen que debatilas e decidilas a xente. É a nosa vontade recuperar as institucións 

e devolverllas ao pobo galego. 

Conscientes da situación de emerxencia na que se atopa a nosa terra, reflectida no 

esquezemento dos problemas da sociedade galega por parte dos representantes institucionáis: 

os recortes na sanidade, na educación, das escasas axudas ás PYMES, das nulas polìticas en 

canto a creaciòn de emprego, a escasa implicación pola conservación do patrimonio e a 

defensa dos valores culturais, o problema da inmigraciòn/emigraciòn xuvenil,  dos taxamentos 

e trabucos màis elevados en comparamento coas outras Comunidades Autónomas,  da nefasta 

polìtica forestal e da auga e da nula protecciòn do medio ambiente, o ninguneamento do 

sector pesqueiro, protección social, mínimas subvenciòns ás asociacións non vinculadas a 

estructuras polìticas representadas no Parlamento Galego,  ou o abandono da defensa da nosa 

cultura e do patrimonio .  
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A oportunidade que se nos presenta para devolverlle o poder de decisión ao pobo é única e 

irrepetible debido ao contexto político, o cal aproveitaremos para derrocar ao goberno do PP 

cando se celebren as eleccións autonómicas. Sentímonos fortes e sabemos como gañar. 

Todos os membros que forman esta lista comprométense a aceptar o código ético, de 

obrigado cumplimento para os candidatos de Podemos. 

As prioridades que marcarán o rumbo a seguir pola lista de Podemos Cambiar Galicia será en 

primeiro lugar a recuperación da protección social e a creación de emprego, a recuperación 

para o pobo galego da soberanía na sanidade e na educación, para que sexan os galegos os 

que decidan como xestionalas. A limpeza das institucións e o impulso definitivo da 

transparencia en todo aquelo que teña que ver cos organismos públicos. Por último, pero non 

menos importante, o impulso definitivo da participación popular na toma de decisións, que o 

pobo faga a política de autoxestión  en todos os àmbitos socio-políticos para que non lla fagan 

as multinacionais privadas, grupos de inversiòn e sociedades financieiras. 

Co fin de “asaltar o ceo” de Galicia deixarémonos levar polo clamor do pobo galego servindo 

de portavoces das súas demandas, escoitándoos alí onde nos reclamen para recoller as súas 

inquedanzas e así, todos xuntos, depurar as institucións cheas de corruptos que arrasaron o 

noso país durante tanto tempo . 

 

PRESENTACIÓN PROPOSTA 

O primeiro gran reto ao que se enfrentará o Consello Cidadán será dar apoio aos compañeiros 

que formarán parte dos movementos cidadáns nas próximas eleccións municipais e ser un 

punto de referencia ao que acudir sen quitarlle a lexitimidade a estas iniciativas populares. 

Dito apoio deberá chegar de forma directa dende os grupos de traballo, sobre todo mediante 

os grupos de extensión, redes e comunicación dos diversos círculos.  

Coma visión global, o Consello Cidadán Autonómico ten coma prioridade a búsqueda da 

unidade dos círculos locais de xeito integral, aportando apoio tanto a nivel programático, a 

nivel técnico, coma a nivel humano, fomentando encontros periódicos e asambleas 

intercírculos dentro da xeografía galega. 

Neste senso a realidade social galega en relación coas plataformas e colectivos cidadáns, fai 

necesaria a vinculación do Consello Cidadán Autonómico (en adiante CCA) e facer escoitar as 

súas demandas na administración de governo autonómico abrindo espazos de diálogo, 

coordinando propostas conxuntas e facendo valer os dereitos dos cidadáns na procura do ben 

común. 

Para conseguir todo isto elaboraremos un proxecto organizativo que plasme o espíritu co que 

foi creada a lista Podemos Cambiar Galicia. Este proxecto, amparàndose baixo as prerrogativas 

definidas dentro dos documentos aprobados na asemblea cidadá “Sí se puede” de Madrid, 

constará das seguintes partes: 
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● Asamblea Cidadá Autonómica: Órgano de máxima decisión, ao que se subordinan 

tódolos demais. Formado por tódolos inscritos de Galicia. 

● Secretaría Xeral: Coordinador e responsable do bó funcionamento do CCA 

● Consello Cidadán Autonómico: Constará de 34 persoas máis o responsable da 

secretaría xeral. Organizarase nas áreas que estipula o regulamento. 

● Comisión de Garantías Democŕaticas: Serán 6 os membros que a conformen (3 

titulares e 3 suplentes). 

Somos a xente que amamos a Galicia, polos seus costumes, pola costa, polo monte, polas rías 

e ríos, pola choiva, pola morriña, pola cultura, porque “Galicia é unha parte de nós feita Terra”.    

 

SECTORES TEMÁTICOS A TRATAR, PROBLEMÁTICA 

EMPREGO DIGNO para tod@s. Queremos construir Galicia dende as nosas mans, dende as 

nosas cabezas, non queremos un traballo precarizado ao cal abocounos a Reforma Laboral, 

onde as necesidades económicas están por riba das necesidades persoais e sociais, vulnerando 

un dos dereitos fundamentais dos que temos como seres humanos e impedindo as persoas o 

seu desenvolvemento  persoal, social i económico. 

Do mesmo xeito, queremos que traballo se traduza en emprego. En Podemos Cambiar Galicia 

somos conscientes da necesidade de visibilizar o traballo dos cuidados que fan as nosas nais, 

avós e avoas e o traballo das mulleres que baixo unha lóxica de mercado non é capaz de 

cuantificar. 

Temos que ter en conta o alto índice de emigración da xente nova e non tan nova na nosa 

comunidade e acadar fórmulas para evitalo. 

Hai que atender á figura do traballador por contra propia, quen a diferencia do resto dos 

paises máis avanzados da CEE, vese obrigado ao pagamento de taxas abusivas para poder 

exercer a súa actividade profesional sen maiores retribucións por parte da administración. 

Queremos unha  Galicia onde os nosos fillos poidan traballar e vivir dignamente, onde os seus 

dereitos sexan a prioridade que defenda un goberno. 

É preciso facer mais productivo o sector da pesca, o agrario, o da industria, o  do comercio, o 

da construcción e do turismo.  

SANIDADE PÚBLICA, de calidade e universal. En Podemos Cambiar Galicia consideramos que a 

sanidade ten que ser pública para non caer nas politicas neoliberais que fan negocio coa nosa 

saúde. É necesaria unha sanidade pública e de calidade, dotada das ferramentas, 

infraestructuras e persoal necesario para que non haxa listas de espera, para que a nosa 

sanidade sexa garante dunha atención sanitaria eficiente, cunha atención máis humana e a 

queremos universal onde ninguén quede excluido. Avogamos pola retirada do RD 16/2012 que 
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supón a exclusión de milleiros de persoas do dereito a recibir atención sanitaria, o 

repagamento de medicamentos e de prestacions sanitarias facendo cumprir as premisas da 

carta fundamental dos dereitos humanos 

MULLER E IGUALDADE DE XÉNERO. Cabe lembrar que a loita das mulleres non só se  basea nas 

loitas pola igualdade de xénero. Dende Podemos Cambiar Galicia recoñocemos ista loita 

feminista como a visibilización das desigualdades e opresións que historicamente levan 

sufrindo as mulleres só por ser mulleres. Podemos necesita de mulleres loitadoras para facer 

posible o cambio da sociedade patriarcal na que vivemos, desenvolvendo a diversidade e 

pluralidadade que a loita feminista aporta ao proxecto. Non esquecemos ca mal chamada crise 

precarizou aínda máis ás mulleres dentro da sociedade. Por isto para nós é primordial o 

empoderamento da muller para facer da nosa terra un espazo máis xusto.  

Nas nosas estructuras internas facemos cumplir o criterio de paridade, e impulsaremos 

políticas sociais para combater a discrimacion de todos os xeitos, impulsando medidas 

encamiñadas á conciliación familiar e laboral tanto para mulleres coma para homes 

socializando deste xeito o traballo de cuidados que culturalmente recae sobre a muller. 

Impulsaremos medidas socias que garanten un salario igual, non discriminatorio, das mulleres 

e combatiremos politicas que relegan ás mulleres a postos de traballo máis precarizados. 

Loitaremos contra a violencia machista investindo máis recursos economicos, persoias e 

tecnolóxicos para acabar con ista lacra.  

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS transparentes e plurais que estean ao servizo da xente, máis 

humanas, que poidan escoitar os nosos problemas e solucionalos de forma áxil.  

ECONOMÍA máis xusta, máis equitativa e ben invertida, potenciando os sectores productivos 

galegos, a industria, a pesca, o turismo e o comercio, apostando pola innovación a tecnoloxia e 

a investigación para ser mais productivos i eficientes, e conseguir así mellores condicións coas 

PYMES, mellores traballadores e mellores soldos. 

INFRAESTRUCTURAS. Unha sociedade desenrolada ten que estar dotada de vías e 

infraestructuras de tren, aeroportos e de estradas máis seguras, áxiles i eficientes. 

No tocante à comunidade autónoma galega habería que considerar a pactada supresión de 

taxas de peaxe en certas autoestradas, coma a autoestrada AP-9 no tramo entre Pontevedra 

Sur e Vigo . 

MEDIOAMBIENTE. É importante de preservar en calquera caso, pois garanter políticas 

destinadas á súa conservación conlevan conservar o futuro dos nosos fillos e o medio bàsico 

onde vivimos. 

Facer valer o Protocolo de Kyoto e cumprir os seus compromisos, unidos a políticas específicas 

en cada unha das realidades galegas: parques e reservas naturais, espazos de especial 

protección e interese biolóxico (criaderos de aves migratorias, fauna acuática endémica de río-

ría e mar, fauna e flora autóctona). 

Manter e garanter a protección do medio ante políticas especulativas de interese económico, 

primando a conservación ante propostas como a implantación de central nuclear, minas de 
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extracción a ceo aberto ou pechado, extracción de hidrocarburos, ben sea por terra ou mar, 

con especial atención ó fracking. 

 Endurece-la lexislación contra todo aquel que ben sendo empresa ou particular viole as 

normas medioambientais. 

INDUSTRIA – COMERCIO – SECTOR PRODUCTIVO E EXTRACTIVO.  A innovación, a tecnoloxía e 

a investigación son a clave das sociedades e territorios avanzados, por ende Galicia debe ser 

un referente de modernidade adaptando seu texido empresarial aos novos tempos, e 

aumentar así o estado de benestar social, apostamos polos autónomos e PYMES ,porque son a 

base do motor económico da nosa autonomía. 

IMPOSTOS baseados na equidade, porque consideramos que os que máis renta perciben, máis 

deben contribuir á financiación do noso territorio porque é responsabilidade de tod@s. 

TRANSPARENCIA  de todas as administracións públicas; é necesario que os cidadáns 

coñezamos  as contas públicas, cales son as débedas, e a onde se destinan os presupostos 

públicos. 

CULTURA – EDUCACIÓN son as bases da nosa formación como persoas, por iso consideramos 

importante dotar de todos os mecanismos necesarios para crecer como unha sociedade libre, 

culta e formada. 

Fai falla unha reestructuración da reforma educativa consensuada coa universidade, Anpas e 

consellos estudiatiles e garanter as axudas ao estudio, o cal debe ser público e gratuito. 

Impulsar as utilizacións das novas tecnoloxías, aforrando gastos innecesarios en pos da 

universalidade educativa. 

BENESTAR para tod@s. Entendemos que unha sociedade avanzada debe ter unha política de  

benestar na que todas as capas sociais teñan servizos que lle proporcionen unha calidade de 

vida e benestar optimo e digno. 

Para elo é primario garanter os dereitos principais da Constitución, garantindo traballo, 

vivenda e servizos públicos dignos, fomentando a igualdade social e os valores sociais. 

VIVENDA é un dereito. Dende Podemos Cambiar Galicia facémonos eco do lema “Nen casas 

sen xente, nen xente sen casas”. En 2013 promulgáronse case 7 ordes de desafiuzamentos 

diarios, 7 dramas diarios porque os gobernantes puxeron os intereses dos bancos por riba dos 

intereses da xente, por riba do dereito recollido na Consitución Española e na Carta 

Fundamental dos Dereitos Humanos e por iso pensamos que é prioritario facer políticas para 

que tod@s poidamos acceder a unha vivienda digna. Propomos a dación en pago das vivendas. 

Un parque de vivendas públicas sociais eficiente e efectivo que teña como eixe principal as 

persoas sen teito e en risco de exclusión social, a xestíon do parque de vivendas, será 

participativa ca cidadania. Pensamos que os dereitos coma a auga e a luz teñen que ser  

dereitos básicos das familias e que sexan garantidos polas empresas de xestión de ditos 

recursos. Propomos que as vivendas que xa foron desafiuzadas entren a formar parte deste 

parque de vivendas. 
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LIMITACIÓN SALARIAL DOS CARGOS PÚBLICOS. É primordial que para garantir a verdadeira 

vocación de servir a xente, exista limitación salarial baseada no Salario Mínimo 

Interprofesional. Equidade salarial, seguida de gravamens ás rendas máis altas. 

 

GALICIA E A REALIDADE SOCIOECONÓMICA 

Definir que a realidade xeográfica marca o ritmo das cidades, comarcas, vilas e aldeas é un 

feito e fai peculiar a Galicia, única.  

Limitamos co mar con 1498 km de costa en toda a limitación oeste e norte, con Portugal polo 

sur e coas serras do Xistral, Caurel, Eixo e Os Ancares polo leste, que fan fronteira física con 

zonas moi vinculantes e identificativas xa en León e Zamora, as cales moitas delas comparten a 

idiosincrasia dos pobos e aldeas do interior galego. 

Todo isto fai da realidade galega dúas zonas, costeira e de interior, onde tanto cidades, 

comarcas, vilas e aldeas, desenrolan actividades diferentes. Unhas abocadas ao mar como 

medio de vida e como medio de comercio, e outras que eixan o seu desenrolo na agricultura, 

gandería e recursos forestais en xeral. 

Así, o sector agropecuario e pesqueiro é o principal impulsor e eixo fundamental da economía 

galega. Centraremos dende esta proposta autonómica, a grandes rasgos, a atención de cara a 

un modelo de aproveitamento de recursos do xeito máis sostible, en contraposición coas 

actuales polìticas desenroladas dende a Xunta. 

O monte,  o agro e o medio. 

Ditas polìticas de xestión de recursos por parte do actual goberno autonómico, provincial e 

municipal, fan inviable un modelo sostible que garanta un axeitado aproveitamento dos 

sectores primarios na simbiose co medio ambiente. 

Terroríficas políticas de explotación dos recursos e rácano investimento en políticas de 

conservación forestal, que só van orientadas á busca de intereses económicos sen contar coa 

conservación e preservación, son levadas a cabo por iniciativas levadas a termo dende a Xunta 

e diputacións con sociedades comunais de montes, onde partidas de orzamentos difumínanse 

no que a traballos de prevención e extinción de incendios forestais atingue, e que supón un 

dos principais problemas dos recursos forestais. 

É por iso que é necesaria una xestion transparente e en favor do aproveitamento sostible dos 

nosos recursos, e que as subvencions que sexan dadas dende a Xunta respondan ás 

necesidades da xente e non a intereses persoais.  

A realidade costeira galega amosa multitude de “barbaridades” urbanísticas e industriais que 

amosan puntos e zonas onde a paisaxe vese afectada por prácticas ilícitas movidas tamén por 

intereses económicos unidos a políticas permisibles a ditos intereses, que anulan leis pola 

defensa do medioambiente e pola conservación do patrimonio. 
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Nestes tempos apostouse pola tendencia de crear unha industria enerxética alternativa que 

aposte polo respeto o medioambiente, os aeroxeneradores. Debemos apostar por un tipo de 

enerxía que non é xa do futuro, senon que xa é parte do noso presente e a nosa obriga 

potenciar. Hoxe en día paralizada coas novas leis e impostos inherentes a dito sector, de cara a 

crear parques industriais de producción enerxética alternativa, os aeroxeneradores vense 

relegados a intereses dos oligopolios enerxéticos. 

A contrapartida de apostar por un sistema de producción ecolóxica que non representa 

repercusión medioambiental, comparada cos outros métodos de producción enerxética 

convencional, obtivo coma contrapartida un parón no que ía encamiñado a ser uns dos 

meirandes parques aeroxeneradores mundiais. 

Claramente na realidade galega, un dos fortes factores de desenvolvemento económico é 

representado polos recursos forestais, dado o clima favorable entre outros factores coma os 

recursos hídricos.  

Dende esta aposta en Podemos Cambiar Galicia, apostamos por apoiar iniciativas que garantan 

a protección dos nosos recursos forestais, con políticas de prevención efectivas que impliquen 

a todas as partes vinculantes, coma son as mancomunidades de montes de forma directa. 

Ditas polìticas deben ir orientadas a protexer o medio e fomentar políticas anti-caciquís por 

outras coherentes e ben estructuradas co fin de garanter o futuro do monte e agro galego, e 

sirva de disfrute e medio de vida de cara ás vindeiras xeracións, nosos fillos. 

Así pois debemos facer unha denuncia do monocultivo do eucalipto na caseque toda a 

totalidade do territorio adicado a monte, o cal repercute na deixadez do estado dos montes, 

na que se pode apreciar a simple vista. 

Un cultivo foráneo que non precisa de gastos de mantemento, polo que implica un dos 

factores principais de  propagación de incendios en temporada estival. De crecemento ràpido  

proporciona en poucos anos uns beneficios, asociado aos baixos costes  que implica levalo a 

cabo, pero promocionado por intereses económicos privados. 

Dende Podemos Cambiar Galicia apostamos polo aproveitamento de todos estes recursos de 

maneira sustentable sen que a súa explotacion poda supoñer un perxuizo ás xeracións futuras 

e  poidan cumplir ademais as funcions sociais e medio ambientais que teñen os nosos montes. 

Sen esquecer ca nosa comunidad representa case a metade da produccion nacional de 

madeira, temos como obxetivo que esta producción se dé de maneira sustentable buscando o 

equilibrio que evite que teñamos grandes áreas adicadas a monocultivos, para este fin 

seremos colaboradores e vixiantes das comunidades de montes veciñais en mancomún para 

que sexan transparentes e xestionadas baixo estes principios evitando asi o caciquismo que 

nalgunha delas se produce.  

Outra das apostas en apoio á pequena-gran economía, dado que a maior parte das zonas 

destinadas a cultivo se basean no minifundio, é axudar ao desenvolvemento dos cultivos 

ecolóxicos dos pequenos productores mediante cooperativas independentes, creando 

mercados destinados ao consumo do producto local. 
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Dado a gran calidade do producto galego, o clima favorable e a calidade da terra de cultivo, as 

políticas de apoio e desenvolvemento implicarán un medio económico que favorecería a 

preocupante situación do despoboamento do rural, da aldea. 

Isto explica a importancia das comarcas e dos mercados e ferias que se levan a cabo en todo o 

territorio galego e o papel importante que desenrolan na economía. 

Apostar por un comercio xusto fomentando o consumo local, pequeno e mediano agricultor 

poida garanter un prezo polos seus productos que faga viable a súa laboura e garanter un nivel 

de vida digno. 

Tamén fomentar as cooperativas onde os pequenos agricultores poidan organizarse, 

colaborando en bancos de semilleiros autóctonos evitando os tan temidos transxénicos. 

Asimesmo, desenrolar políticas de autoxestión nas cooperativas, onde todo o proceso en 

canto a producción e venta repercutan nos mercados, pechando todo o proceso dende que o 

producto sae dos semilleiros ata que chega aos mercados. Isto iría destinado a garanter uns 

prezos adecuados tanto para o agricultor e a cooperativa, coma para o consumidor, xerando 

riqueza sostible e maior poder adquisitivo. 

 

O mar e a industria pesquera: pesca de altura, baixura, empresas frigoríficas, asteleiros. 

Galicia coma potencia pesquera mundial. 

Falar de Galicia é tamén falar do mar e da actividade pesqueira. 

Temos os dous portos pesqueiros mais grandes do mundo, Vigo seguido de Coruña. 

Isto non é de estranar xa que dispomos de costa cara ao Atlántico, que non só convirte ao 

sector pesqueiro coma potencia económica, senón que convirte aos portos en infraestructuras 

básicas de comercio: exportación e importación de mercancías do máis variado coma carbón, 

cemento, madeira, aluminio, cinc, automóviles,  pasaxeiros, contenedores,.... ademais de 

pescado fresco e conxelado e productos manufacturados relacionados coa pesca. 

Ao redor destas actividades habería que destacar os portos de Marín, Burela e Vilagarcía de 

Arousa, onde a  principal actividade discorre tamén na industria pesqueira. 

As políticas desenroladas por parte da Xunta e da CEE nestes últimos tempos restrinxen a 

actividade tanto en cuotas coma en caladeiros. 

Dende a Xunta e o governo central nótase un vacío na defensa do sector e falta de 

protagonismo nas mesas de negociación. 

Unha xestión das negociacións que deixa en evidencia que tanto as políticas desenvolvidas 

polo Ministerio de Exteriores, coma o Ministerio de Agricultura e pesca, coma os 

eurodiputados en Bruselas permiten que sexan gobernos foráneos os que rixan as condicións 

dos tratados en detrimento da nosa flota e favorecendo  flotas de gobernos máis afíns. 
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É aquí onde a representatividade cobra senso, pois son políticos e políticas alleas e non 

vinculadas coa autonomía as que son representativas nas mesas de negociación.  

Hoxe en día é Bruselas quen contempla a pesca do “xeito” e a compara lexislativamente coma 

se fose pesca industrial de arrastre con redes á deriva. Claramente unha lexislación deste 

calibre non pode garanter un termo igualitario ou equitativo, xa que unha é claramente 

artesanal e de baixura, en comparación con buques da pesca de maior calado, o que amosa 

unha falla de sensibilidade e descoñecemento sorprendente. 

Facer valer a representatividade é garanter unha exposición das diferentes situacións con 

información de primeira mán. Quen deben ser os que se senten nas mesas negociadoras son 

os implicados,  non xente allea a este ámbito que nen sequera son xente galega nen nados en 

cidades costeiras con tradición pesquera, coma acontece hoxe en día. 

Dende Podemos Cambiar Galicia pensamos que defender os dereitos de pesca nos caladeiros 

Atlánticos é defender Galicia en Bruselas con representatividade 100% galega vinculada ao 

sector, buscando técnicos independentes non vinculados a intereses particulares que 

defendan os intereses particulares de empresas privadas ou meramente intereses económicos. 

Traballando tamén pola defensa do sector pesqueiro de baixura, ese gran esquecido deixado 

da mán por parte da administración.  

Queremos facer unha reivindicación pola defensa dos dereitos dos mariñeiros/as, 

mariscadores/as e toda a xente que traballa ao redor deste sector: carpinterías de ribeira, 

redeiros, pequenos asteleiros, distribuidoras de efectos navales, lonxas, plazas de abastos e 

demais empresas vinculadas ao sector. 

Nesa defensa do noso, a administración contemplamos que debería manter e garanter un 

impulso de axuda á recuperación e mantemento de algo tan significativo coma representativo 

de Galicia, apoiando políticas de axudas aos mariñeiros en caso de vedas, contratempos ou 

épocas de forte temporal. 

En Podemos Cambiar Galicia tratariamos de desenrolar canles de comunicación directa coas 

distintas cofradías pesqueiras para defender e apoiar os dereitos da xente do mar, garantindo 

unha visión real do asunto e a busca do apoio cidadán. 

 

Unha visión real e un posicionamento definido marcarán o camiño a seguir. 

Manter aberto todo os diálogos posibles con todo os estratos sociais e traballar por unha 

Galicia que convive entre a tradición e unha època dixital e tecnolóxica. 

A nosa tarefa, garanter a supervivencia da diversidade, con democracia e igualdade, seguir 

abrindo liñas de diálogo, apoiando os movementos sociais en pos do “ben común” , loitando 

sempre baixo os preceptos dos Dereitos Humanos. 

Seguimos asumindo o reto, con compromiso e honestidade, na loita dun pobo con tradición e 

cultura propios, abertos aos novos retos que o marco nacional e internacional nos depararán. 
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Unha cultura galega que presenta diversidade cultural e social, económica e organizativa, 

lingüística e idiosincrática. 

Así pois, dende Podemos Cambiar Galicia, traballamos nesta proposta que recolle dúas 

realidades: a pluralidade e diversidade, máis o garante de que dita realidade poida estar 

representada e ser soberana de si mesma con voz e voto, como defende e reflict o ADN 

Podemos. 

 

2. AS CUESTIÓNS ORGANIZATIVAS 

PODEMOS nace da vontade dunha cidadanía que quere rescatar o significado que os gregos, 

hai máis de vinte séculos, atribuíronlle á palabra democracia (de “demos”=pobo e 

“Kratos”=governo); unha cidadanía que quere cambiar a realidade deste país, que quere 

construír un proxecto ilusionante de responsabilidade compartida, un pobo que quere 

defender os seus dereitos edificando unha democracia participativa.  

En Podemos Cambiar Galicia temos como obxectivo a consecución dun programa que permita 

a participación aberta, equitativa, non excluínte, que reflicta ó ADN de PODEMOS e que teña 

en conta as particularidades de Galicia. É por iso que apostamos polo desenvolvemento 

endóxeno dende a entidade comarcal ao considerala o mellor dinamizador á vez que o máis 

equilibrado.  

Precisamos un proxecto integrador, e neste senso a comarca comparte parámetros históricos, 

socioculturais e económicos que son os que nos confiren a nosa identidade máis inmediata; a 

identidade que nos fará partícipes para ter a Galicia que queremos, a que nós decidamos, a 

que garanta o cambio político social que queremos e merecemos, correxindo os desequilibrios 

existentes (humanos, económicos, territoriais, etc.) e adaptando modelos de 

desenvolvemento e participación aos novos tempos, a este mundo real que existe lonxe da 

historia e de pretéritas ideas.  

Coñecer as problemáticas existentes, dimensionalas, trazar obxectivos e tomar decisións 

dende a realidade xeográfica, cultural e socioeconómica supón un modelo organizativo 

participativo e coordinado que permitirá unha planificación integral do territorio de Galicia. As 

comarcas ou bisbarras serán vertebradoras dun modelo territorial único no estado, e que se 

reflectirán neste documento.  

O Consello Cidadán Autonómico (C.C.A.) que propoñemos nace para encauzar toda esta 

ilusión expectante e especialmente efervescente nos nosos círculos, tanto sectoriais como 

territoriais. Para dar cabida á representatividade dos círculos e vertebrar o C.C.A. creamos 

dous órganos consultivos adxuntos, con capacidade vinculante para devolverlle aos círculos o 

poder de decisión.  

 O Consello Consultivo Territorial ( C.C.T.) está conformado polos representantes dos 

distintos Consellos Territoriais Comarcais (C.T.C.), un por comarca, os cales estarán 

conformados polos Círculos Territoriais de cada comarca.  
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 O Consello Consultivo Sectorial (C.C.S.) está conformado polos representantes dos 

distintos Consellos Territoriais Comarcais (C.T.C.), un por cada comarca onde estén 

representados os Círculos Sectoriais. O portavoz deste C.T.C. tamén será membro nato 

do C.C.A.  

Ámbolos dous Consellos Consultivos terán capacidade para elevar resolucións vinculantes para 

o CCA e poderán iniciar un proceso revogatorio dun membro do CCA ou da Secretaría Xeral.  

O Consello Cidadán Autonómico e a Secretaría Xeral apoiarán explícitamente todas as formas 

de participación electoral municipal dos círculos de Podemos Galicia. A participación cidadá e 

as iniciativas populares desempeñarán un papel fundamental, para que sexa a xente a que 

marque o camiño a seguir por un governo realmente democrático. Por iso, o cadro político 

exposto a continuación pretende fomentar tamén a constitución de círculos e axudar a 

desenvolver o activismo e a iniciativa política entre os galegos a través dunha relación directa e 

fluida, ademais de dotarnos duns mecanismos de mediación entre todos os círculos e o CCA.  

Capítulo 1. A Asemblea Cidadá Autonómica (ACA)  

Artigo 1. Definición.  

A Asemblea Cidadá Autonómica (ACA) é o órgano de decisión de Podemos nas competencias 

autonómicas recollidas no documento organizativo estatal, exerce as súas funcións de maneira 

continua e participan nesa toma de decisión todos/as os/as inscritos/as de Podemos en Galicia 

e galegos/as residentes no extranxeiro, replicando as canles de participación da Asemblea 

Cidadá estatal.  

Artigo 2. Obxecto.  

A ACA poderá ser convocada con carácter permanente e vinculante respecto a calquera asunto 

no ámbito galego que se considere relevante. Ademais terá que ser consultada 

preceptivamente para todas as decisións estratéxicas, orgánicas ou programáticas dentro do 

marco das súas competencias exclusivas aprobadas pola Asemblea Cidadá Estatal.  

2.1 Elixir e revogar a calquera dos/as membros do Consello Cidadán Autonómico e á 

Secretaría Xeral.  

2.2 Desenvolver un proceso de primarias abertas que decida as listas electorais que 

concurrirán ás eleccións autonómicas de Galicia ou calquera outro cargo público da mesma 

orde institucional.  

2.3 Fomentar a participación cidadá no proceso de elaboración dos programas electorais. 

Validar o resultado final adxuntando un informe preceptivo de viabilidade económica.  

Artigo 3. Competencias exclusivas e intransferibles da Asemblea Cidadá Autonómica (ACA).  

3.1 Redactar e aprobar o regulamento do Consello Cidadán Autonómico e as súas posibles 

modificacións. Tamén redactar os regulamentos dos dous Consellos Consultivos e dos 

Consellos Comarcais e as súas posibles modificacións.  
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3.2 Determinar a transposición dos principios programáticos de Podemos no territorio 

galego.  

3.3 Elixir e revogar a calquera dos/as membros do Consello Cidadán Autonómico e á súa 

Secretaría Xeral.  

3.4 Desenvolver un proceso de primarias abertas que decida as listas electorais que 

concurrirán as eleccións autonómicas de Galicia ou calquera outro cargo público da mesma 

orde territorial.  

3.5 Fomentar a participación cidadá no proceso de elaboración dos programas electorais. 

Validar o resultado final adxuntando un informe preceptivo de viabilidade económica.  

3.6 Aprobar o rexeitar calquera alianza pre ou post electoral para as institucións de 

representación desa mesma orde, todo eso suxeito aos principios xerais aprobados por 

estamentos superiores.  

3.7 Definir as funcións e formas de coordinación coas Asembleas Cidadás doutros 

territorios.  

3.8 Definir as funcións e formas de coordinación dos Círculos Sectoriais e comarcais do 

ámbito galego.  

3.9 Aprobar os programas electorais definitivos (tras un proceso de elaboración 

participativa e o preceptivo informe de viabilidade económica) sempre de forma suxeita 

aos principios xerais aprobados por Asembleas de orde superior.  

3.10 Definir as funcións do Consello Cidadán Autonómico.  

3.11 Definir as funcións dos Consellos Consultivos, Territorial e Sectorial.  

3.12 Elexir a Comisión de Garantías Democráticas ou a calquera dos/as seus/súas 

membros no caso das Asembleas Cidadás Autonómicas.  

3.13.Outras competencias: Ademáis das cuestións recollidas nos puntos anteriores, 

respecto ás que, por imperativo estatutario, non se poderá en ningún caso deixar de 

consultar con carácter vinculante, a Asemblea Cidadá poderá ser convocada con carácter 

permanente e vinculante respecto a calquera asunto que se considere de especial 

relevancia.  

Artigo 4. Mecanismos para convocar as Asembleas Cidadás  

4.1 A Asemblea Cidadá será convocada con carácter automático para calquera dos asuntos 

referentes as súas competencias exclusivas e intransferibles. A organización técnica do 

proceso correspóndelle ao Consello Cidadán.  

4.2 Con carácter permanente, respecto a calquer outro asunto que se considere relevante, 

poderanse convocar consultas cidadás con carácter vinculante, consultas revogatorias 

vinculantes e asembleas cidadás extraordinarias presenciais, segundo se especifica no 

capítulo 9 ( Iniciativas de base).  
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4.3 A convocatoria realizarase como mínimo con dúas semanas de antelación, e 

distribuiranse con dita antelación todos os documentos necesarios para a deliberación dos 

asuntos que se traten. O Consello Cidadán encargará un regulamento específico de 

funcionamento das asembleas.  

Artigo 5. Asemblea Cidadá Autonómica (Ordinaria ou Extraordinaria).  

Para a modificación substancial dos regulamentos organizativos territoriais ou sectoriais, e a 

elección completa dos órganos de dirección, será preciso a convocatoria dunha Asemblea 

Cidadá ordinaria ou extraordinaria, que incluirá momentos de deliberación presencial. De 

ningún xeito poderán transcurrir máis de tres anos entre Asembleas Cidadás. Unha vez que 

este prazo teña transcurrido, a Asemblea Cidadá convocarase con carácter automático. A 

organización técnica do proceso corresponde ao Consello Cidadán. A Comisión de Garantias 

Democráticas Autonómica velará polo cumprimento desta exisencia. A Asemblea convocada 

por este procedemento denominarase Asemblea Cidadá Ordinaria. En calquera momento, 

segundo os mecanismos establecidos no artigo anterior, poderá convocarse unha Asemblea 

Cidadá Extraordinaria coas mesmas competencias. En ningún caso poderá transcurrir menos 

dun ano entre Asembleas Cidadás Extraordinarias.  

Artigo 6. Requisitos extraordinarios para os procedementos decisorios na Asemblea Cidadá.  

As Asembleas Cidadás só poderán adoptar decisións en torno ás materias da súa exclusiva 

competencia e aquelas de especial transcendencia si o proceso de votación cumpre cos 

seguintes requisitos:  

• Un quórum mínimo do 10% dos inscritos de Podemos no seu territorio.  

• Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, cos debidos requisitos 

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

suficiente.  

- Nestes procesos de votación só poderán participar os inscritos de Podemos do ámbito 

territorial da correspondente Asemblea Cidadá.  

- De non lograr estes requisitos, a Asemblea e o Consello Cidadán só poderán seguir adiante 

coa decisión previa consulta ao Consello Cidadán de ámbito inmediatamente superior e a 

aprobación da mesma en Asemblea presencial.  

Capítulo 2. O Consello Cidadán Autonómico (CCA)  

Artigo 7. Composición do CCA  

O Consello Cidadán Autonómico é o órgano de dirección política de Podemos con funcións 

executivas. As tarefas executivas cotiás serán desenvolvidas, no marco das súas respectivas 

responsabilidades, polas distintas áreas das que se compoña o Consello Cidadán.  

É responsabilidade de o/a Secretario/a Xeral garantir, no desenvolvemento cotiá, a 

coordinación entre as distintas áreas executivas. O Consello Cidadán constará de 37 membros. 

A composición do Consello Cidadán será:  
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- O/a Secretario/a Xeral será membro nato do Consello Cidadán e presidirá as súas 

reunións.  

- Tamén serán membros natos deste Consello as persoas que representan ao Comité 

Consultivo Territorial (1) e ó Comité Consultivo Sectorial (1).  

- 34 membros elixidos directamente pola Asemblea Cidadá cun criterio de corrección de 

xénero 50/50.  

Artigo 8. Competencias do Consello Cidadán.  

8.1 Desenrolar con funcións executivas as decisións aprobadas pola Asemblea Cidadán e 

aquelas conducentes a desenvolver a liña política de Podemos no territorio.  

8.2 Convocar reunións extraordinarias dos Consellos consultivos tanto o Territorial coma o 

Sectorial.  

8.3 Convocar para cuestións de especial transcendencia, se o estima oportuno, a calquera 

asemblea de nivel territorial inferior, de forma individual (un só círculo) ou colectiva (varios 

círculos á vez).  

8.4 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.  

8.5 Aprobar os orzamentos das campañas electorais e das actividades específicas do 

territorio para campañas de nivel estatal ou territorial.  

8.6 Elixir por maioría simple, entre os seus membros, os/as portavoces xerais, con paridade 

de xénero, que estime oportunos.  

8.7 Recoller as propostas dos Consellos Consultivos e telas en conta na súa toma de 

decisións, debéndose explicar claramente as causas cando unha decisión contradiga o 

proposto polos Consellos consultivos.  

8.8 O CCA velará pola paridade de xénero nos Círculos e Consellos.  

8.9 Esixir ao Consello Cidadán Estatal o control do censo dos inscritos en Galicia.  

Artigo 9. Mecanismos para convocar o Consello Cidadán Galego.  

O Consello Cidadán poderá ser convocado en calquera momento:  

• A proposta de o/a Secretario/a Xeral.  

• A petición dun Consello Consultivo ben Territorial ou o Sectorial.  

• A petición de 10 % dos inscritos en Podemos ou do 10% dos Círculos do territorio 

galego.  
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En ningún caso poderán transcorrer máis de tres meses entre dúas reunións plenarias do 

Consello Cidadán Galego. O/a Secretario/a Xeral terá a obriga de convocar ao Consello Cidadán 

Autonómico antes de que transcorra ese prazo.  

Artigo 10. Funcionamento do Consello Cidadán Galego.  

O Consello organizarase por áreas, cada unha das cales contará con un/unha Responsable de 

Área. Estas áreas serán decididas polo Consello tras a súa constitución. A modo de exemplo, 

poderán ser todas ou algunhas das seguintes:  

- Programa. Análise social e político.  

- Relación coa sociedade civil e movementos sociais.  

- Estratexia e campaña.  

- Economía.  

-Finanzas e transparencia.  

- Industria e turismo  

- Ecoloxía medio ambiente e protección animal.  

- Dereitos sociais  

- Vivenda.  

- Sanidade.  

- Educación.  

- Cultura e deporte.  

- Comunicación, prensa, redes sociais.  

-Extensión, organización territorial e Círculos.  

- Mundo rural e participación.  

- Infancia e mocidade.  

- Empleo e relacións socio-laboral.  

- Dereitos sociais. Igualdade de xénero.  

- Mobilidade humana.Integración.  

- Agricultura gandeiría e montes.  

- Pesca e marisqueo.  

- Ciencia, tecnoloxía e I+D+i.  
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- Xustiza e xestión pública.  

- Transportes, infraestructuras e mobilidade.  

- Urbanismo  

As persoas Responsables de Área terán a tarefa de compoñer equipos que garantan a eficacia 

executiva do seu traballo. As áreas estarán obrigadas a consultar sobre as cuestións de 

especial transcendencia ao Consello Consultivo Sectorial. As reunións de cada área serán 

abertas a calquera membro de Podemos de Galicia que queira participar.  

Cada coordinador/a dun Círculo Territorial dos Consellos Territorial/Sectorial/Comarcal 

promoverá a participación activa das persoas de seu Círculo nas diferentes áreas, 

encargándose de informar aos seus Círculos sobre os asuntos tratados.  

O Consello Cidadán escollerá un/unha responsable de Finanzas, que se coordinará con os/as 

responsables municipais e cos responsables dos diferentes Círculos de Galicia.  

Cada membro do Consello poderá exercer de portavoz respecto aos asuntos que teñan que ver 

ca área na que traballa.  

Artigo 11. Sobre a área de Xéneros.  

A área de Xéneros do Consello Cidadán traballará nas seguientes líñas:  

11.1 Velar que no interior do Consello Cidadán e no resto dos Consellos exista un reparto 

equitativo e non estereotipado de tarefas, tanto dentro do propio órgano coma dentro dos 

Círculos galegos; expor os datos desagregados por sexo do nivel de participación e 

responsabilidade de mulleres e homes nos órganos e nos círculos; velar pola paridade nas 

portavocías, comisións, ponencias, obradoiros, etc.; desenvolver políticas e prácticas de 

empoderamento.  

11.2. Deseño i execución de diagnósticos sobre niveis de participación segundo o xénero e 

un Plan Anual a nivel autonómico análogo ao proposto nos principios organizativos estatais 

onde se recollan as iniciativas levadas a cabo.  

11.3. Compromiso explícito a elevar, apoiar e solicitar o análise e tratamento de calquera 

denuncia de acoso, violencia, comportamento machista e discriminatorio nos diferentes 

estamentos da organización.  

11.4. Respeto e promoción do uso dunha linguaxe inclusiva na redacción dos documentos 

de Podemos.  

Artigo 12. Elección do Consello Cidadán Galego. (CCA)  

12.1 Os/as 34 membros serán elexidos/as por un sistema de listas abertas, non 

necesariamente completas. Os electores poden cambiar a orde na que está configurada a 

lista e tamén amosar tantas preferencias (non ordenadas) como postos a elexir, escollendo 

entre os distintos candidatos individuais ou listas sen necesidade de ser completas.  
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12.2 Elector/ra é calquera persoa inscrito en Podemos que resida en Galicia o que sendo 

galega resida no exterior.  

12.3 Serán membros do Consello Cidadán Autonómico Galego as 34 persoas máis votadas, 

introducindo un criterio de paridade de xénero con preferencia dos candidatos máis 

votados, máis os dous representantes dos consellos consultivos, xunto á secretaría xeral . O 

seu mandato terá unha duración de tres anos.  

12.4 Os/as membros do Consello Cidadán Autonómico Galego poderán ser revogados/as 

mediante un referendo. Para iniciar un proceso de votación destinado a revogar o mandato 

dun/dunha integrante do Consello Cidadán Galego será preciso aportar os avales indicados 

no artigo 29 (Revogatorios). O Consello Cidadán Galego, actuando de xeito colexiado, será o 

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

sobre o mesmo corpo electoral que elixiu ó membro do Consello.  

12.5 Os referendos revogatorios serán sempre de carácter individual. En ningún caso se 

poderá celebrar máis dun revogatorio no período dun mandato.  

12.6 En ningún caso poderá transcorrer menos dun ano dende o nomeamento para a 

consulta dun revogatorio.  

12.7 Crearase unha comisión de estudo que elaborará propostas de modificación do 

mecanismo de designación do propio Consello, do/da Secretario/a Xeral e das listas 

electorais. Buscarase que o sistema elixido minimice o voto útil ou estratéxico, de modo 

que, no caso da elección de órganos colexiados, se consiga unha representación máis 

proporcional ás minorías representadas. Contemplarase a posibilidade de usar unha lista 

aberta única para evitar o “efecto lista”. No caso de que se seguise usando listas, 

impedirase que se poda usar o nome propio de ningunha persoa no título da lista; a 

posibilidade de marcar toda a lista eliminarase cun só “click”, a menos que se introduza 

algún factor corrector que dé a proporcionalidade.  

12.8 Para a elección da Comisión de Garantías debería desbotarse completamente, por 

principio, o uso de listas.  

12.9 Para as listas electorais optarase por mecanismos que dean apertura ao proceso e 

permitan certa permeabilidade para que xente das bases poda optar ás listas en iguais 

condicións.  

Capítulo 3. O Consello Galego de Coordinación.  

Artigo 13. Funcionamento, composición e competencias.  

O Consello Galego de Coordinación (CGC), adxunto ao/á Secretario/a Xeral, estará composto 

por un número de entre 10 e 15 persoas elixidas polo Consello Cidadán, a proposta do/a 

Secretario/a Xeral.  

Este órgano internamente divídese nas diferentes áreas de traballo que estableza o/a 

Secretario/a Xeral.  
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O Consello de Coordinación terá a función de xestionar o día a día do Consello Cidadán e 

axudar nas tarefas que correspondan á Secretaría Xeral.  

Os/as membros do Consello de Coordinación poderán ser revogados por: O/A Secretario/a 

Xeral, pola maioría absoluta do Consello Cidadán ou pola Asemblea Cidadá a través dun 

referendo.  

Para iniciar un proceso de revogación mediante un referendo, primeiramente esta iniciativa 

terá que contar cos avales especificados no artigo 29 (Revogatorios). O Consello Cidadán será o 

encargado de organizar o proceso de votación.  

Capítulo 4. A Secretaría Xeral  

Artigo 14.-Competencias  

Serán competencias do/da Secretario/a Xeral Galego:  

-É o/a responsable da representación política e institucional do partido. Compartirá a 

portavocía cos/cas membros do Consello Cidadán elixidos/as como portavoces xerais.  

-Presidirá o Consello Cidadán Galego.  

-Terá a obriga de consultar aos Consellos Consultivos da Comunidade, sen que a consulta 

sexa necesariamente de carácter vinculante.  

-Convocará á Asemblea Cidadá Autonómica, tanto para todas as cuestións que resulten 

preceptivas como para calquera outra consulta, segundo o establecido no capítulo 1 ( A 

Asemblea Cidadá), previa ratificación por maioría simple do Consello Cidadán.  

Artigo 15.-Elección do/da Secretario/a Xeral Galego  

O/a Secretario/a Xeral Galego será elixido/a por todos/as os/as membros de Podemos inscritos 

en Galicia mediante sufraxio libre e directo durante o transcurso da respectiva Asemblea 

Cidadá Autonómica. Garantirase o dereito ao voto presencial e telemático. Poderá ser 

revogado/a polos mesmos procedementos que se describen no artigo 29 (Revogatorios), para 

calquera cargo interno de Podemos na comunidade autónoma.  

Capítulo 5. Comisión de Garantías Democráticas  

Artigo 16.-Definición, composición e elección.  

A Comisión de Garantías Democráticas é o órgano responsable de velar polo respeto aos 

dereitos dos inscritos en Podemos na comunidade autónoma, así como dos principios 

fundamentais e normas de funcionamento da organización.  

-Estará formada por 3 membros titulares e 3 suplentes. Polo menos a metade deben ser 

xuristas, podendo ser 2 titulares e 1 suplente ou ben 1 titular e 2 suplentes.  

-Será elixida por sorteo entre voluntarios/as presentados/as, tras a validación das súas 

capacidades pola Asemblea Cidadá.  
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Artigo 17. Funcións  

A Comisión de Garantías Democráticas velará polo cumprimento dos documentos de principios 

éticos, políticos e organizativos no seu ámbito territorial. As diferentes Comisións de Garantías 

Democráticas, xunto coa estatal poderán acordar un Regulamento sobre principios éticos 

concretos e aspectos circunstanciais esixibles ás persoas tanto de forma previa á súa 

designación como parte dunha candidatura a primarias como, con posterioridade, a aquelas 

outras que xa ostenten cargos de calquera tipo pola súa pertenza a Podemos, que incluirán 

sempre o procedemento a cumplir.  

Artigo 18. Funcionamento.  

A Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio ou a petición de cualquera membro 

inscrito/a 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, acordos previamente establecidos, así como 

cos principios de democracia, transparencia e demáis elementos esenciais a Podemos e 

sempre dacordo cos principios xerais do Dereito. As súas accións materializaranse aceptando, 

denegando ou propoñendo unha resolución, segundo as súas competencias, ao Consello de 

Coordinación ou á Asemblea Cidadá correspondente. As resolucións da Comisión de Garantías 

Democráticas non son apelables e os efectos derivados das mesmas terán as aplicacións nelas 

descritas dende o momento que nelas se estableza. A Comisión de Garantías Democráticas 

poderá establecer outros procedementos e regulamentos, públicos e previos, acordes cos 

principios reseñados, para resolver da forma máis regulada posible aspectos concretos da súa 

actividade e unificar a súa actividade coas das Comisións de Garantías Democráticas de outros 

ámbitos territoriais.  

Capítulo 6. Consellos Consultivos  

6.1 Consello Consultivo Territorial (CCT)  

Artigo 19. Consellos Territoriais Comarcais (CTC)  

Os círculos territoriais de cada comarca conformarán o Consello Territorial Comarcal formado 

por un/unha representante de cada círculo escollido/a na súa asemblea. A Portavocía do 

Consello Territorial Comarcal será escollida polos/polas integrantes do propio Consello 

Comarcal. Os presidentes dos Consellos Territoriais Comarcais conformarán o Consello 

Consultivo Territorial. Estes Consellos terán paridade de xénero na súa composición, ademáis 

acordarase co Consello Sectorial Comarcal o xeito de manter a paridade entre os/as dous/dúas 

portavoces.  

A Portavocía do Consello Territorial Comarcal será rotatoria por orden alfabético e por período 

de 6 meses, podendo ser revogada pola maioría simple do Consello Comarcal. Tamén pode 

iniciarse un proceso revogatorio, a iniciativa conxunta do 20% dos círculos da respectiva 

comarca.  

Os Consellos Territoriais Comarcais terán que se reunir en sesión ordinaria de forma semestral 

de unha a tres semanas antes da reunión ordinaria do Consello Consultivo Territorial. A 
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petición do/a seu/súa presidente/a poderase convocar unha reunión extraordinaria. Esta 

tamén pode ser convocada por un mínimo do 20% dos círculos da súa respectiva comarca.  

Funcións dos Consellos Territoriais Comarcais (CTC)  

• Debatir e presentar propostas para a súa discusión no Consello Consultivo Territorial  

• Debatir e propoñer os modelos económicos e de organización territorial do seu 

ámbito.  

• Intermediar nos conflictos de intereses entre os círculos do seu territorio  

Artigo 20. Consellos Consultivo Territorial (CCT)  

Os/as portavoces dos Consellos Comarcais conformarán o Consello Consultivo Territorial. A 

Portavocía do Consello Consultivo Territorial será elexida polos propios membros do CCT e de 

entre eles. Será rotatoria por orden alfabética e por período de tres anos, podendo ser 

revogada pola maioría simple do Consultivo Territorial, tamén pode iniciarse un proceso 

revogatorio a iniciativa conxunta do 10% dos círculos do seu territorio. É membro nato do 

C.C.A.  

Funcións do Consello Consultivo Territorial (CCT)  

• Debatir e decidir sobre as propostas que proveñan dos Consellos Comarcais. As 

propostas sobre estes temas non terán carácter vinculante, salvo as que figuran no punto 

seguinte.  

• Elevar propostas ao Consello Cidadán Galego sobre os modelos económicos, 

productivos e de desenvolvemento das comarcas e territorios. Tamén sobre os modelos e 

programas de ordenación territorial, medio ambiente e espazos naturais a conservar. As 

propostas sobre estes temas terán un carácter vinculante.  

O Consello Consultivo Territorial terá que reunirse en sesión ordinaria de forma semestral. A 

petición do/a seu/súa presidente/a poderase convocar unha reunión extraordinaria. Esta 

tamén pode ser convocada por un mínimo do 20% dos círculos da súa respectiva comarca.  

6.2 Consello Consultivo Sectorial (CCS)  

Consellos Sectoriais Comarcais (CSC)  

• Os círculos sectoriais de cada comarca conformarán o Consello Sectorial Comarcal 

formado por un/unha representante de cada círculo escollido na súa asemblea.  

• A Portavocía do Consello Sectorial Comarcal será escollida polos/as integrantes do 

propio Consello Sectoriall. Os/as presidentes/as dos Consellos Sectoriais Comarcais 

conformarán o Consello Consultivo Territorial. Estes Consellos terán paridade de xénero na 

súa composición, ademáis acordarase co Consello Sectorial Comarcal o xeito de manter a 

paridade entre ámbolos/as dous/dúas portavoces.  
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• A Portavocía do Consello Sectorial Comarcal será rotatoria por orden alfabética e por 

período de 6 meses, podendo ser revogada pola maioría simple do Consello Sectorial. 

Tamén pode iniciarse un proceso revogatorio, a iniciativa conxunta do 20% dos círculos 

sectoriais da respectiva comarca.  

• Os Consellos Sectoriais Comarcais terán que se reunir en sesión ordinaria de forma 

semestral unha tres semanas antes da reunión ordinaria do Consello Consultivo Sectorial. A 

petición do seu presidente poderase convocar unha reunión extraordinaria. Esta tamén 

pode ser convocada por un mínimo do 20% dos círculos sectoriais da súa respectiva 

comarca.  

Funcións dos Consellos Sectorial Comarcais (CSC)  

• Debatir e presentar propostas para a súa discusión no Consello Consultivo Sectorial  

• Debatir e propoñer os modelos económicos e de organización sectorial do seu ámbito.  

• Intermediar nos conflictos de intereses entre os círculos do seu sector.  

 

Artigo 21. Consello Consultivo Sectorial  

Os/as portavoces dos Consellos Sectoriais Comarcais conformarán o Consello Consultivo 

Sectorial.  

A Portavocía do Consello Consultivo Sectorial será escollida polos membros do CCS.  

Será rotatoria por orden alfabético e por períodos tres anos, podendo ser revogada pola 

mayoría simple do Consello Consultivo Sectorial. Tamén pode iniciarse un proceso revogatorio 

a iniciativa conxunta do 10% dos círculos do país. Será membro nato do C.C.A.  

Funcións do Consello Consultivo Sectorial  

• Debatir e decidir as propostas provenintes dos Consellos Sectoriais.  

• Elevar propostas ao Consello Cidadán Autonómico sobre os modelos económicos, 

productivos e de desenrolo dos sectores.  

• Propoñer e debatir propostas sobre a regulación dos distintos sectores productivos.  

 

Capítulo 7. Círculos Municipais Territoriais (CMT)  

Artigo 22.- Círculos municipais (CMT), de barrio (CMB), de distrito (CMD), de bisbarra (CB) .  

-O Círculo, a estrutura básica de Podemos no noso país, pódese configurar tanto a nivel de 

concello, barrio como de distrito, ou bisbarra.  
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-Cada círculo englobará a todos aqueles de ámbito inferior, aínda que gardarán sempre 

unha relación de independencia.  

-Poderanse relacionar entre si para tratar asuntos comúns ou elevar propostas conxuntas 

ou individuais ao Consello Cidadán que farán chegar a través dos Consellos Consultivos polo 

cauce establecido. Cada Círculo terá a potestade de organizar o seu traballo de xeito 

autónomo, dotándose dos medios humanos e técnicos que considere oportunos.  

Artigo 23. Competencias dos Círculos Municipais.  

Os Círculos Municipais Territoriais poden convocar consultas (a través do Consello Consultivo 

Territorial) á Asemblea Cidadá Autonómica e debates ao Consello Cidadán Autonómico, 

seguindo os criterios que recolle o documento organizativo estatal e o Galego.  

Artigo 24. Contacto directo coa cidadanía.  

O Consello Cidadán Galego apoiará aos círculos no desenvolvemento das súas actividades e, en 

particular, en:  

-Traballar na dinamización política e social, fomentando a información e participación da 

cidadanía.  

-Manter un contacto fluído e permanente cos actores da sociedade civil e cos movementos 

sociais.  

-Fomentar a participación cidadá nos procesos participativos de Podemos e no control dos 

representantes.  

Capítulo 8. Círculos sectoriais  

Artigo 25. Constitución dos Círculos Sectoriais.  

Tal como di o artigo 50 do documento de principios organizativos Claro Que Podemos, se 

poderán constituír Círculos sectoriais autonómicos, en ámbitos sectoriais con especificidades 

territoriais ou institucionais.  

Artigo 26.-Funcionamento  

Os círculos sectoriais traballarán estreitamente e de xeito coordinado co Consello Sectorial da 

súa comarca nas temáticas que se traten en cada momento.  

A agrupación de círculos (minimo o 50% dos círculos dese sector) dun sector a nivel galego 

poderán elevar propostas ao Consello Consultivo Sectorial Galego.  

-O Consello Cidadán Galego promoverá a creación de Círculos sectoriales nos ámbitos que 

considere necesarios para o seu funcionamento.  

-Coordinaranse con outros círculos sectoriais de niveis territoriais superiores.  

-Establecerán vínculos cos movementos sociais e asociacións das mesmas temáticas que 

existan no seu territorio.  
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Capítulo 9. Iniciativas de base  

Artigo 27.-Presentación, requisitos e prazos.  

• Darase prazo dun ano para que as iniciativas recollan os apoios requiridos. 

• Toda iniciativa de base deberá vir debidamente motivada.  

• O Consello Cidadán Municipal poderá contrapor unha proposta alternativa.  

• Cando unha iniciativa alcance o mínimo necesario, non deberán transcorrer máis de 3 

meses ata que sexa sometida a consulta vinculante.  

• Poderanse denunciar aquelas propostas que vulneren os principios éticos ou que non 

cumpren coas mínimas garantías esixidas.  

• O consello poderá tomar medidas contra as persoas que reincidan no incumprimento 

da normativa ou que entorpezan a normal tramitación das iniciativas, tales como 

suspensións temporais da súa conta ou outras.  

• Toda iniciativa deberá contar co aval inicial dun mínimo de tres persoas ou dun círculo 

enteiro, e ningunha persoa poderá avalar ou propoñer máis dunha iniciativa ó mes. Os 

Círculos poderán avalar ata dúas ó mes.  

• O consello definirá as condicións de estilo e de redactado das propostas para que estas 

poidan validarse, e axudará e asesorará a calquera persoa que o precise.  

Artigo 28.-Consultas  

Poderá convocar consultas en torno ás materias de exclusiva competencia da Asemblea Cidadá 

e de especial transcendencia para o seu ámbito territorial:  

• O/a Secretario/a Xeral, previa ratificación por maioría simple do Consello Cidadán. 

• Unha maioría simple do Consello Cidadán. 

• Un 5% do total do censo de inscritos de Podemos no seu territorio.  

• Un 1% do total do censo de inscritos/as de Podemos xunto a un terzo dos/as membros 

do Consello Cidadán.  

• Un dos dous Consellos Consultivos xunto a un terzo dos/as membros do Consello 

Cidadán.  

• Un 20% do total de Círculos validados no territorio.  

Artigo 29.-Revogatorios  

Poderá convocar referendos revogatorios a calquera cargo interno de Podemos:  

• O/a Secretario/a Xeneral, previa ratificación por maioría simple do Consello Cidadán.  

• Unha maioría absoluta do Consello Cidadán.  

• Un 10% do total do censo de inscritos/as de Podemos no territorio.  

• Un 2% do total do censo de inscritos/as de Podemos xunto a un terzo dos/das 

membros do Consello Cidadán.  

• Un dos dous Consellos Consultivos xunto a un terzo dos/as membros do Consello 

Cidadán.  

• Un 25% do total de Círculos validados no territorio.  
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Artigo 30. Convocar asembleas extraordinarias (presenciais)  

Poderá convocar asembleas extraordinarias:  

• O/a Secretario/a Xeneral, previa ratificación por maioría simple do Consello Cidadán.  

• Unha maioría cualificada de 3/5 do Consello Cidadán.  

• Un 20% do total do censo de inscritos/as de Podemos no territorio.  

• Un 5% do total do censo de inscritos de Podemos xunto a un terzo dos/das membros 

do Consello Cidadán.  

• Un 35% do total de Círculos validados no seu territorio.  

Artigo 31. Referendo  

Unha vez cumpridos estes requisitos, iniciarase o referendo de carácter vinculante, que terá 

que cumprir cos seguintes requisitos:  

• Alcanzar un quórum do 10% das persoas inscritas no seu territorio.  

• A votación farase mediante mecanismos telemáticos.  

• Para unha correcta e ampla participación neles, os Círculos de Podemos tratarán de 

asegurarse de que existan puntos de votación presencial no seu ámbito territorial 

dotados de ordenadores e persoal asistente para garantir que ninguén quede excluído 

dos procesos de votación.  

• Será necesaria a publicitación do referendo, como mínimo dúas semanas antes, a 

través de todas as ferramentas telemáticas posibles.  

• Terá que haber un período de votación suficientemente amplo, que en ningún caso 

pode ser inferior a sete días.  

• Un referéndum poderá ser declarado urxente pola maioría absoluta do Consello 

Cidadán.  

• Nestes procesos de votación de referéndums, só poderán participar as persoas 

inscritas de Podemos nese territorio en concreto.  

Capítulo 10. Democracia electrónica en toda a organización autonómica.  

Queremos dotar á estructura territorial das ferramentas informáticas que permitan implantar 

unha democracia virtual como complemento aos mecanismos de democracia presencial. Un 

dos puntos débiles da nosa organización actual é a ausencia dun espazo virtual onde podermos 

reunir os que pertencemos a Podemos, onde podamos comunicarnos entre nós, onde 

podamos debater as propostas, visualizar o que se trata no Círculo ou nunha comisión, 

coñecer os eventos organizados polos Círculos, etc., e tamén onde participar nas decisións de 

xeito virtual.  

Artigo 32. Funcionalidades.  

Propoñemos pois a implementación da ferramenta Web , descrita no documento estatal de 

Principios Organizativos, que aporte as seguintes funcionalidades da organización no seu 

conxunto:  
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- Software libre e soberanía nas mans de Podemos.  

- Creación de eventos, actos e asembleas.  

- Compartir arquivos. Foro de debate. Documentos colaborativos.  

- Que permita a creación, debate, mellora, e votación de propostas internas.  

- Ferramentas para choiva de ideas. Visualizar dun xeito rápido e sinxelo a actividade do 

noso círculo.  

- Mensaxería entre compañeiros e compañeiras do círculo. Usar este espazo, ademais das 

garantías comentadas, permite aos círculos:  

• Deixar constancia, con total transparencia, dos procesos e decisións internos.  

• A participación de compañeiros/as que non poden acudir ás asembleas presenciais.  

• Crear unha base de coñecemento e asegurar a continuidade das propostas e ideas, 

e facilitar a presentación de propostas.  

Capítulo 11. Financiación, transparencia e xestión de recursos.  

Artigo 33. Competencias financeiras do Consello Cidadán Autonómico.  

O Consello Cidadán Autonómico escollerá a un/unha responsable financieiro/a e a un/unha 

interventor/a que se integrará na Comisión de Finanzas Autonómica. As comisións de finanzas 

autonómicas encargaranse de velar polo cumplimento dos principios de transparencia e 

xestión responsable nos seus respectivos territorios co apoio da Comisión de Finanzas Estatal. 

Para eso contarán cunha estructura administrativa que lles permita apoiar nas labouras 

contables aos/ás responsables municipais e aos círculos do seu territorio para cumplir coas 

obrigas fiscais e a rendición de contas. As comisións de finanzas autonómicas encargaranse 

tamén da canalización e control financieiro da parte do presuposto autonómico asignado ás 

actividades das estructuras municipais e dos círculos. Tamén serán funcións das comisións de 

finanzas autonómicas en coordinación coa Comisión Estatal:  

• Xestionar presupostos para proxectos sociais nos seus territorios.  

• Garantir o apoio preciso ás estructuras políticas autonómicas no desenvolvemento 

das súas actividades.  

• As comisións de finanzas autonómicas realizarán a función de fiscalización 

económica dos/as representantes e cargos electos do seu territorio, encargándose da 

publicación do seu patrimonio, ingresos e gastos.  

Os ingresos das estructuras autonómicas virán da asignación autonómica do presuposto xeral 

anual, e verase ampliada polos seguintes recursos:  

• Subvencións autonómicas, excluindo unha parte das mesma que se destinarán ao 

presuposto estatal para redistribuilo entre o conxunto de Podemos. A comisión de 
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finanzas estatal, en coordinación coas autonómicas, presentará unha proposta anual 

ao Consello estatal para o reparto deses fondos no presuposto estatal.  

• Crowdfundings específicos a nivel autonómico. 

O Consello Cidadán Autonómico terá asinada unha parte do presuposto anual. Estes fondos 

serán canalizados polo Consello Autonómico, que supervisará directamente as actividades a 

nivel autonómico e serán empregados en actos e actividades de promoción. Será función do 

Consello Cidadán Autonómico decidir e supervisar o emprego destes fondos, implementando 

presupostos participativos.  

O Consello actualizará e compartirá a información financieira trimestralmente para incluila nos 

informes de transparencia estatais.  

No caso de que houbese representantes electos/as na Autonomía, o Consello Cidadán 

Autonómico terá que garantir a elaboración trimestral do informe de transparencia 

correspondente aos cargos electos da Autonomía, nel estarán incluidas tanto as actividades 

políticas, como os ingresos e gastos correspondentes ó cargo electo así coma ás subvencións 

que puidese percibir.  

O Consello Cidadán Autonómico, previa autorización por parte da Comisión de Finanzas 

Autonómicas e Estatal, poderá aprobar a creación de Asociacións culturais vinculadas a un ou 

varios Círculos. A autorización por parte do nivel estatal terá que basearse, exclusivamente, no 

criterio de suficiencia administrativa para garantir que ditas asociacións podan cumprir coas 

obrigas contables, fiscais e de rendición de contas.  

ANEXO I  

ASAMBLEA CIDADÁ.  

O obxecto deste anexo é establecer o mecanismo concreto para que calquera persoa ou grupo 

de persoas, estando ou non nun círculo, poda lanzar propostas e que estas se concreten nunha 

iniciativa política se son apoiadas pola maioría; unha correa de transmisión que permita o fluxo 

a través do partido de vontades políticas concretas. A existencia dun mecanismo de 

democracia directa coma este marca unha das diferenzas entre unha estructura tradicional de 

partido e unha nova forma de facer política, e materializa a nosa aposta de que o poder o teña 

a cidadanía. Este regulamento detalla as fases que se haberán de seguir para levar á práctica 

calquera proposta xurdida da iniciativa cidadá.  

FORMULACIÓN XERAL DO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN E DECISIÓN. 

Debe haber debate e información clara sobre o que se decide. Débese contar con toda a 

información necesaria para poder opinar, sen que a información estea sesgada ou sexa parcial.  

A xente inscrita en Podemos decide directamente a través das votacións. Ningún grupo 

pequeno (aínda que sexan representantes) pode bloquear o que queira unha maioría de 

integrantes de Podemos. No proceso de debate é fundamental escoitar as posicións 

minoritarias, para poder así alcanzar resultados de máximo consenso.  
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Axilidade e eficacia na práctica. O mecanismo debe conseguir que regularmente haxa 

propostas que acaden unha votación definitiva. É importante que non pase moito tempo 

desde que se lanza unha proposta ata que se aprobe.  

EXPLICACIÓN DETALLADA DAS FASES DO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN E DECISIÓN:  

A) CONSULTA CIDADÁ:  

Fase 1. Deliberación, debate e recolleita de propostas.  

Calquera persoa, grupo de traballo ou círculo pode lanzar con carácter permanente cantas 

propostas estime oportunas a Praza Galicia, un espazo de deliberación totalmente libre e 

aberto onde calquera pode propoñer fácilmente, desde dentro ou fóra de Podemos.  

As propostas que sexan avaladas polo 0,2% do censo (a través dos formularios habilitados ao 

efecto) ou un número equivalente de votos positivos en Praza Galicia, serán subidos á web 

para facilitar a súa difusión.  

Fase 2. Recolleita de avales e establecemento de prioridades.  

Todas as propostas subidas á web quedarán listadas para que calquera persoa inscrita en 

Podemos en Galicia poida avalala dun modo seguro a través do seu código estable de votación.  

As propostas que, por esta vía, obteñan o aval dun 2% do censo de inscritos en Galicia serán 

remitidas o primeiro domingo de cada mes (para concentrar a difusión de propostas e facilitar 

a participación ao conxunto dos/as inscritos/as e ao conxunto dos círculos para que expresen a 

súa conformidade ou non con que sexan tramitadas as propostas en cuestión. 

 O aval dos inscritos realizarase a través da plataforma segura de votación (utilizando o código 

estable) e o dos círculos a través dos formularios de aval establecidos ó efecto.  

As propostas que nun prazo máximo dun ano, sexan avaladas polo 10% do censo de 

inscritos/as en Galicia, ou polo 20% dos círculos galegos pasarán directamente á fase de 

tramitación e votación.  

En caso de inicio dun procedemento de consulta por parte do corpo de electores, escollerase 

unha ponencia de Consulta/Asemblea Extraordinaria que deberá garantir que a proposta de 

debate esté avalada polo menos por dous/dúas técnicos/as cualificados/as na materia.  

Fase 3. Procura de consenso e elaboración da proposta definitiva que será sometida a 

votación.  

A organización creará un grupo de traballo involucrando aos impulsores das propostas e 

doutras persoas como xuristas, expertos, afectados, etc. No prazo máximo de dous meses, o 

grupo de traballo propón unha formulación concreta final. Se non houbese consenso para a 

formulación final, o grupo promotor presentará a súa proposta, e dende o grupo de traballo 

poderase presentar outra proposta alternativa.  

Fase 4. Votación final: o paso á acción.  
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Concluída a fase 3, faranse públicas as propostas xa desenvolvidas nas súas formulacións finais 

e abrirase o proceso de votación a través da plataforma segura de voto. É tarefa do Consello 

Cidadán garantir a difusión pública suficiente para asegurar a máxima participación posible así 

como habilitar todos os medios técnicos para asegurar o correcto desenvolvemento das 

votacións.  

Si na votación se aproba por maioría simple, a proposta pasará a executarse exactamente da 

forma na que está formulada. A votación se realizara por voto directo. Só outra decisión 

votada directamente pola xente a través das mesmas fases poderá modificar nunha ocasión 

posterior o aprobado (asegurando que mecanismos indirectos non modifiquen estas 

decisións).  

B) CONSULTA REVOGATORIA:  

Fase 1. Solicitude de revogación.  

Calquera persoa, grupo de traballo ou círculo pode lanzar con carácter permanente solicitudes 

de revogación para calquera cargo electo de Podemos. As propostas deberán ser promovidas 

polo 1% do censo de Galicia (a través dos formularios habilitados ó efecto). Estas solicitudes 

serán subidas á web.  

Fase 2. Recolleita de apoios  

As propostas subidas á web quedarán listadas para que calquera persoa inscrita en Podemos 

poida apoialas dun modo seguro a través do seu código estable de votación. As propostas que, 

no prazo de 6 meses, obteñan o apoio dun 20% dos/as inscritos/as ou o 25% dos círculos 

validados serán sometidas a votación.  

Fase 3. Votación.  

O Consello Cidadán encargarase de poñer en marcha o proceso de votación correspondente 

garantindo a difusión pública suficiente para asegurar a máxima participación posible así como 

habilitar todos os medios técnicos para asegurar o correcto desenvolvemento das votacións. A 

votación realizarase por voto directo.  

C) ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA:  

Fase 1. Solicitude de Asemblea Xeral Extraordinaria.  

Calquera persoa, grupo de traballo ou círculo pode solicitar a convocatoria dunha Asemblea 

Xeral Extraordinaria.  

As propostas deberán ser promovidas polo menos polo 3% do censo de Galicia (a través dos 

formularios habilitados ao efecto). Estas solicitudes serán subidas á web. En ningún caso 

poderá transcorrer menos de un ano entre Asembleas Cidadás Xerais Extraordinarias.  

Fase 2. Recolleita de apoios  

Todas as propostas subidas á web quedarán listadas para que calquera persoa inscrita en 

Podemos poida apoialas dun modo seguro a través do seu código estable de votación.  
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As propostas que, no prazo de 6 meses, obteñan o apoio dun 25% dos inscritos ou o 30% dos 

círculos validados serán sometidas a votación.  

Fase 3. Votación.  

O Consello Cidadán encargarase de poñer en marcha o proceso de votación correspondente 

garantindo a difusión pública suficiente para asegurar a máxima participación posible así como 

habilitar todos os medios técnicos para asegurar o correcto desenvolvemento das votaciones.  

A votación realizarase por voto directo. Todos os detalles do proceso, incluíndo os prazos 

temporais, as porcentaxes e limiares mínimos de cada fase, así como as ferramentas concretas 

utilizadas no proceso, son modificables, pero ditas modificacións débense facer a través do 

propio proceso, para que non haxa posibilidade de manipulación que pervirta o proceso en 

ningún momento. Os detalles deben ser tales que sempre se cumpra que regularmente haxa 

propostas que cheguen a someterse a votación final.  

ANEXO II: CONVOCATORIA DE DEBATES  

NOS CONSELLOS CIDADÁNS  

Fase 1. Solicitude de Asamblea Xeral Extraordinaria.  

As propostas presentadas polos círculos territoriaes, avaladas polo menos por dous/dúas 

técnicos/as cualificados/as na materia, e aprobadas polo menos por un 10% dos círculos de 

ámbito territorial do Consello, serán colgadas na web para a recollida de apoios. As propostas 

presentadas polos círculos sectoriais, avaladas polo menos por dous/dúas técnicos/as 

cualificados/as na materia e aprobadas por maioría simple do círculo sectorial, serán colgadas 

na web para a recollida de apoios.  

Fase 2. Recolleita de apoios.  

Todas as propostas subidas á web quedarán listadas para que calquera persoa inscrita en 

Podemos en Galicia poida apoialas dun modo seguro a través do seu código estable de 

votación. As propostas que, no prazo de un ano, obteñan o apoio dun 25% dos inscritos ou o 

30% dos círculos validados serán sometidas a votación.  

Fase 3. Votación.  

O Consello Cidadán encargarase de poñer en marcha o proceso de votación correspondente 

garantindo a difusión pública suficiente para asegurar a máxima participación posible así como 

habilitar todos os medios técnicos para asegurar o correcto desenvolvemento das votacións. A 

votación realizarase por voto directo.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA I  

Este documento sométese ao documento aprobado na Asamblea Ciudadana “Sí se Puede” de 

Madrid. Calquera incoherencia que xurda deste documento solventarase adaptándoo ao 

documento estatal.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA II  

A Candidata á secretaría xeral, en caso de sair electa, na súa función de Secretaria Xeral Galega 

terá o prazo de dous meses para modificar este documento e esas modificacións levaranse a 

cabo no caso de ter o apoio do 30% do CCA que quede configurado.  


