
Codi Ètic

1. El Codi Ètic, pauta de comportament

El Codi Ètic d’Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra) és la pauta que regula el com-
portament públic de la militància, individualment i col·lectivament, i reuneix molts principis  
no escrits, observats reiteradament en la tradició democràtica i d’esquerra.

El Codi Ètic té la consideració d’annex als Estatuts d’Esquerra.

2. Esquerra, patrimoni de tota la societat

Esquerra no es patrimoni de ningú en particular. Ni tan sols ho és del conjunt de la seva mili-
tància. És patrimoni de tota la societat i, molt especialment, de la base social que ens té com 
el seu referent polític i desitja transformar la societat perquè desaparegui qualsevol signe 
d’injustícia social i nacional.

3. El compromís d’esquerra, una actitud ètica

L’esquerra és tant un espai social i cultural com una actitud ètica. En conseqüència, l’activitat 
política d’Esquerra es basa en una concepció del poder polític com un instrument de transfor-
mació social i nacional que rebutja l’exercici del poder pel poder.

4. Els interessos generals de la societat

L’activitat política d’Esquerra posarà sempre per damunt dels interessos particulars i personals 
els interessos generals de la societat.

5. Conducta personal íntegra

La militància d’Esquerra ha de tenir una voluntat irreductible de mantenir una conducta per-
sonal íntegra, tant en l’activitat pública com en l’activitat privada. 



6. L’ètica del treball

Com a expressió d’aquesta activitat, la militància d’Esquerra ha de tenir i practicar una ètica 
del treball basada en l’esforç personal i en la satisfacció de viure amb el fruit del propi treball.

7. Una actitud de respecte

La militància d’Esquerra ha de tenir una actitud general de respecte, ja que és garantia de lli-
bertat i enforteix la convivència que fa possible la vida democràtica. Cal respectar les idees  
de l’adversari, sense renunciar a la pròpia coherència.

És reprovable que la militància d’Esquerra profereixi insults i desqualificacions personals,  
que faci un ús sectari o esbiaixat d’informacions, o bé realitzi imputacions de finalitats ocultes 
o inexistents a una altra militància.

8. Rigor i raó

En el debat polític ha de prevaler el rigor i la raó. Les decisions s’han de basar en un debat 
previ. Una vegada adoptada una decisió democràticament, esdevé la posició que els òrgans  
de direcció d’Esquerra han d’aplicar i que vincula el conjunt de la militància.

9. Acords amplis i respecte a les minories

El sistema de majories i minories és el desenllaç natural dels processos democràtics. Però 
cal ser conscients que és preferible la recerca d’acords el més amplis possibles que l’apli-
cació estricta del principi de la majoria. En tot cas, les posicions minoritàries han de ser 
respectades.

10. Lleialtat i discrepància

La lleialtat a les posicions polítiques d’Esquerra ha de ser permanent. La discrepància ha de 
manifestar-se des de la lleialtat i s’ha de canalitzar democràticament. Cal saber fer ús de les 
discrepàncies sense perjudicar l’organització.

11. Transparència amb els mitjans de comunicació

Tota la militància ha de fer-se responsable del seu nom i cognoms i de les opinions o informa-
cions referents a Esquerra que apareguin als mitjans de comunicació.



La militància refusarà tota pràctica, directa o indirecta, d’informació o filtració anònima en  
els mitjans de comunicació. Aquestes conductes i actituds enrareixen la vida democràtica  
de qualsevol organització o grup humà.

12. Tria responsable dels càrrecs orgànics i públics

L’elecció de la militància que ha de desenvolupar càrrecs orgànics a l’interior d’Esquerra o càr- 
recs públics a les institucions comporta un procés de selecció que ha d’estar basat en uns 
criteris responsables, objectius i preestablerts que tindran en compte els aspectes següents: 
la capacitat personal i l’eficàcia previsible per a exercir les funcions, la representativitat social, 
l’activitat militant interna i l’acció política exterior.

13. L’exercici de càrrecs orgànics i públics

L’exercici d’un càrrec no és mai un privilegi. Un càrrec orgànic o públic no és, pel fet de ser-ho, 
ni superior ni diferent de la resta de la militància o de la ciutadania.

Els càrrecs orgànics i públics d’Esquerra no han d’oblidar mai que estan al servei de la mili-
tància i de la ciutadania, i que s’espera d’ells una actitud i un comportament personal i polític 
exemplars.

Els càrrecs orgànics i públics d’Esquerra han de ser coherents amb els compromisos electo-
rals i coresponsables del conjunt de l’activitat de l’organització. L’acceptació i defensa del 
programa, així com el seguiment de les línies de campanya electoral elaborades per l’organit-
zació són condicions imprescindibles per a ser candidat/candidata d’Esquerra.

Els càrrecs orgànics i públics d’Esquerra han d’assumir el compromís d’exercir amb correcció, 
transparència, dedicació, equitat i eficàcia les seves responsabilitats, i  contribuir a la difusió 
democràtica del poder, lluny de temptacions oligàrquiques i elitistes.

14. Conductes públiques sancionables

Les conductes públiques de la militància no ajustades als principis del Codi Ètic, encara que  
no siguin sancionables judicialment, podran ser considerades per la Comissió de Garanties,  
si és valorat així per una majoria de dues terceres parts dels seus membres.

Per tal de preservar la seguretat jurídica, l’expedient es tramitarà sota el principi de secret,  
i se n’assegurarà el ple coneixement a l’afectat i la total garantia dels seus drets individuals. 
La resolució de l’expedient serà raonada i, sempre i en tot cas, les proves de càrrec o descàr-
rec hauran de ser sotmeses a verificació objectiva.



Disposicions finals

Disposició final primera
La interpretació del Codi Ètic i la suplència de les seves llacunes restarà a cura de la Comissió 
de Garanties.

Disposició final segona
El Codi Ètic només podrà ser modificat per acord del Congrés Nacional per majoria absoluta 
dels vots emesos.

No es podrà prendre en consideració cap proposta de modificació sense haver inclòs abans  
a l’ordre del dia del Congrés un punt sobre aquest aspecte i si el projecte no s’ha sotmès  
a debat al si d’Esquerra.

Aprovat pel 22è Congrés Nacional d’Esquerra el 4 de juliol de 1998, a Girona. |


