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La pertinença a Podem implica un compromís ètic amb els valors centrals 

de la iniciativa que ha de ser subscrit per totes les persones que vulguin 

participar-hi. 

Podem neix com a eina per a la participació ciutadana i la unitat popular. 

Aspirem a recuperar la política per posar-la al servei de les persones. Podem 

és un mètode: la democràcia. Promovem la participació democràtica 

directa de totes les persones en els àmbits de la decisió política, així com 

en l’execució de les polítiques públiques.

Com a persona integrant de Podem em comprometo a:

I. Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, 
polític i institucional de la nostra societat, avançant cap a la resolució pacífica dels conflictes i 
en contra de tot tipus de violència.

II. Promoure la participació directa i igual de tota la ciutadania en els espais de adopció de 
decisions i en els àmbits d’execució de les polítiques públiques.

III. Treballar a favor de la recuperació de la sobirania popular i democràtica.

IV. Promoure la igualtat tant en la societat com dins de Podem, lluitant contra tota forma de 
racisme, de xenofòbia, de masclisme o d’exclusió per identitat de gènere o orientació sexual. 
A més, ha de promoure la participació política de les dones en Podem i comprometre amb 
incloure en els reglaments de cada espai la necessitat de habilitar llars d’infants en els actes i 
assemblees de l’organització.

V. Vetllar perquè la participació en Podem sigui sempre lliure, voluntària i oberta a totes les 
persones que, sense distinció del seu estatus civil o social, comparteixen la defensa de la 
Declaració Universal dels Drets Humans i el mètode democràtic de participació ciutadana i 
directa.

VI. Debatre amb honestedat totes les opinions i respectar totes les persones amb independèn-
cia de quines siguin els seus parers, i fomentar el diàleg i la recerca de consens.

VII. Exigir i respectar que l’elecció de candidats o candidates a qualsevol institució de repre-
sentació política (càmbres municipals, diputacions provincials, parlaments autonòmics, Con-
grés dels Diputats, Senat, Parlament Europeu o qualsevol altre) es dugui a terme mitjançant 
eleccions primàries obertes a tota la ciutadania, amb llistes obertes només corregibles mit-
jançant criteris de gènere. Rebutjar el transfuguisme i vetllar perquè cap càrrec electe pugui 
formar part de Podem si prèviament no ha estat elegit per exercir aquesta funció en un procés 
de primàries obertes i amb participació de tota la ciutadania.

VIII. Exigir i respectar que qualsevol pacte previ o posterior a les eleccions amb qualsevol altra 
formació política sigui sotmès a l’aprovació democràtica mitjançant la consulta oberta a tota 
la ciutadania en tots i cadascun dels nivells territorials de representació.
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IX. Exigir i respectar que qualsevol càrrec electe sigui un representant obligat a vincular les 
seves decisions al mètode obert i democràtic de participació al llarg de tot el seu mandat. 

X. Impedir que Podem en la seva gestió econòmica participi de productes bancaris de finança-
ment d’institucions basades en el lucre. S’exclou expressament la possibilitat, per tant, de 
finançament bancari en aquest sentit.

XI. Construir Podem com a plataforma per garantir que la política deixa de ser un espai al servei 
d’interessos privats, per a això tots els càrrecs electes i càrrecs interns de Podem acceptaran:

a) La limitació salarial que s’estableixi amb caràcter general per a cada nivell de repre-
sentació, i assumir la total transparència dels seus ingressos per qualsevol concepte i 
l’obligació de donar explicacions dels comptes públics i assumir la gestió transparent 
del seu patrimoni.

b) La limitació que s’estableixi amb caràcter general sobre el nombre de funcions públi-
ques que pugui exercir una única persona i a rebre un únic salari per les mateixes, llevat 
que sumin menys de tres salaris mínims.

c) La renúncia a qualsevol privilegi jurídic o material derivat de forma directa de la con-
dició de representant, i proveir des de la responsabilitat del càrrec públic a fi d’evitar 
l’acolliment a qualsevol figura d’aforament judicial.

d) El compromís de transparència i la rendició de comptes al llarg i al final de la seva 
activitat com a representant.

e) El compromís de inhibir-se en la presa de decisions i d’abstenir d’optar a càrrecs 
electes amb l’objectiu de representar interessos personals, econòmics o polítics aliens 
als que corresponguin en cada cas al càrrec electe en qüestió.

El règim d’incompatibilitats que desenvoluparà el Consell Ciutadà tindrà per objecte ga-
rantir aquest punt no només en termes ètics, sinó també normatius i, en qualsevol cas, 
recollirà la restricció del dret al sufragi passiu a càrrecs orgànics interns a membres o 
afiliats d’organitzacions polítiques d’àmbit estatal.

f) Assumir la impossibilitat d’ocupar l’accés després d’assumir càrrecs públics a l’em-
presa privada on l’ activitat hagi o hagués tingut connexió d’interessos en les seves 
tasques com a representant, amb prohibició expressa d’assumir durant 10 anys respon-
sabilitats executives en empreses connexes amb les seves responsabilitats, i mai com 
a membres en consells d’administració d’empreses que actuïn en sectors estratègics 
o de rellevància econòmica nacional, així com proveir efectivament no acollir-se a cap 
benefici fiscal que es pugui derivar de l’actuació de càrrec públic.

g) El compromís de renúncia al càrrec públic, intern del partit o a qualsevol candidatura 
als mateixos en cas de ser imputat, processat o condemnat per les faltes i delictes que 
es determinaran en el reglament a l’efecte que haurà de publicar la Comissió de Drets 
i Garanties, i que en qualsevol cas han d’incloure sempre els delictes de corrupció, 
econòmics, assetjament sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament infan-
til, contra els drets dels treballadors, ecològics i urbanístics.

h) Evitar la contractació pública amb empreses en què el membre de Podem o els seus 
familiars puguin tenir algun tipus d’interès econòmic.

i) Limitació de mandats assumint la limitació de càrrecs públics o interns del partit a 
una durada de 8 anys, que pogués prorrogar excepcionalment a un màxim de 12 anys. 

j) Impulsar el laïcisme, promovent un sistema democràtic fonamentat en la llibertat de 
consciència, sense recolzar cap culte o religió.

XII. A més, totes les persones titulars de càrrecs designats per Podem a qualsevol òrgan 
de les administracions públiques o de qualsevol de les seves ens instrumentals hauran 
d’acceptar:
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a) Exercir amb lleialtat a la ciutadania, senzillesa, moralitat i transparència els llocs per 
als quals hagin estat designats, i vetllar pel bon ús dels béns públics i per una gestió 
dels recursos públics basada en principis d’eficiència, equitat i eficàcia.

b) No tenir cap privilegi jurídic o material derivat de forma directa de la condició de 
representants proveint des de la responsabilitat del càrrec públic per tal d’ evitar l’aco-
lliment a qualsevol figura d’aforament judicial.

c) La limitació salarial que s’estableixi amb caràcter general per a cada nivell de res-
ponsabilitat, sense que es pugui superar en cap cas el sou més alt establert per al nivell 
del grup funcionarial o laboral per al qual estiguin capacitats en funció del títol exigit 
per a l’ingrés (A1, A2, B, C1 i C2) en cada Administració Pública, llevat pel que fa a les 
cotitzacions per desocupació.

d) Renunciar a les administracions i empreses públiques a percebre un salari superior 
als recollits en el conveni col•lectiu o en el règim retributiu de la resta de persones ocu-
pades sense percepció de complements o conceptes retributius diferents. No hi haurà 
privilegis de cap tipus, solament els drets derivats del conveni col•lectiu que els serà 
íntegrament d’aplicació.

e) A no cobrar sous o remuneracions, qualsevol que sigui la seva denominació, per 
la pertinença als consells d’administració de cap ens o organisme públic, derivada de 
l’exercici de les seves funcions públiques.

f) A renunciar a qualsevol pla o fons de pensió que l’Administració Pública respectiva 
pogués haver contractat al marge dels que tinguin drets els empleats públics. No hi 
haurà més drets en matèria de jubilació amb càrrec als fons públics que els que esta-
bleix la Seguretat Social, en classes passives de l’Estat o aquells que l’Administració 
Pública tingui contractats per als seus empleats públics.

g) No realitzar despeses supèrflues dels fons públics, moderar els costos de transport i 
allotjament i ajustar-se a les dietes i indemnitzacions establertes pel personal funciona-
ri o laboral. En cas de necessitar indemnitzacions per raó de desplaçament, allotjament 
o manutenció, no podran superar les establertes normativament per al personal funcio-
nari o laboral ni, en el cas d’empreses públiques i organismes assimilats, aquelles que 
cobra el personal dels mateixos per conveni col•lectiu. Renunciaran a les dietes d’alts 
càrrecs de l’Administració.

h) No percebre cap remuneració ni cessànties de cap tipus un cop finalitzada la seva 
designació en el càrrec. Els que amb anterioritat al càrrec fossin titulars d´una ocupa-
ció pública seran reposades amb caràcter definitiu en l’últim lloc del que siguin titulars  
definitius o un altre lloc equivalent en termes de salari, dedicació, àrea d’activitat i lo-
calitat, havent d’incorporar a ells en els terminis previstos per a la presa de possessió 
en els processos de provisió de llocs de treball. Els que no fossin titulars d’una ocupació 
pública, cobraran la prestació per desocupació que els correspongui.

i) Les persones titulars d’alts càrrecs renunciaran a l’assignació de vehicle oficial de 
caràcter permanent excepte quan els cossos de seguretat de l’Estat així ho recoma-
nin expressament per raons de protecció personal. En qualsevol un altre cas, l’ús de 
vehicles oficials només es pot fer quan sigui imprescindible per al servei públic, en la 
forma i condicions similars a les de la resta del personal i en cap cas s’utilitzaran per 
desplaçar-se al domicili propi o familiar o altres usos no vinculats amb l’estrictament 
necessari per a l’exercici de les funcions públiques. Sempre que sigui posible, donaran 
exemple amb l’ús de mitjans de transport col•lectiu o altres mitjans de transport res-
pectuosos amb el medi ambient.

j) No percebre cobrament en espècie de cap tipus i en especial a la percepció de aju-
des al lloguer quan aquests tinguin residència continuada-bé per lloguer o compra a la 
localitat o rodalies on hi hagi la seu en la qual exerceixin les seves funcions públiques. 
En el cas que no tinguessin residència a la localitat del centre de treball i haguessin de 
percebre ajuda, l’import serà justificat i la habitatge serà digne i adequat a les necessi-
tats de la seva família.

k) Respectar el deure d’abstenció que preveu la legislació vigent.



8

l) Els càrrecs públics designats per Podem es comprometen a la democratització l’exer-
cici de les seves funcions, a donar un tracte humà i digne a la ciutadania, especialment 
amb aquells que tinguin menys recursos econòmics, socials o culturals i a escoltar a 
totes les persones que ho sol•licitin, sense que aquesta obligació pugui ser delegada al 
personal sota la seva dependència.

m) Les persones titulars de càrrecs públics han de procurar la participació del personal 
en l’exercici de la seva missió, la seva empoderament i la millora de l’organització pú-
blica al seu càrrec, i fomentar l’assumpció de responsabilitats i proporcionar reconeixe-
ment públic al personal al seu càrrec pel bon desenvolupament de les seves funcions. 
Es comprometen a avaluar de forma objectiva l’acompliment del personal al seu càrrec, 
a combatre qualsevol forma de discriminació i a perseguir l’assetjament laboral. Han de 
promoure la millora del clima laboral, la prevenció de riscos laborals en el seu àmbit, la 
millora de les condicions de treball i el respecte mediambiental. De promoure la cultura 
de millora de la gestió pública orientada a la ciutadania, fixaran la missió de l’organitza-
ció al seu càrrec d’acord amb els plans i programes previstos i difondran els valors ètics 
i democràtics per al seu assoliment, perseguint amb fermesa qualsevol signe o indici de 
frau o corrupció. Periòdicament es sotmetran a avaluacions de gestió i lideratge.

n) Crear i facilitar a les àrees de treball que tinguin sota la seva responsabilitat un clima 
i una cultura administrativa de transparència, rendició de comptes i portes obertes a la 
ciutadania rebutjant comportaments autoritaris i no democràtics.

Subscric aquest compromís en llibertat, entenen tots i cada un 
dels punts que aquí s’assenyalen i assumint la seva defensa com 
a millor garantia per a la construcció d’una societat més justa en 
la qual totes les persones siguem més lliures.


