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PREÁMBULO

Esquerda Unida queda definida no artigo 1º destes
Estatutos como un movemento político e social de
carácter anticapitalista organizado da esquerda
transformadora galega que ten como obxectivo,
superar o patriarcado e transformar o sistema ca-
pitalista económico, social e político, nun sistema
socialista fundamentado nos principios democrá-
ticos de xustiza, igualdade, liberdade, solidarie-
dade, internacionalismo, democracia participativa,
respecto á natureza e abolición das clases sociais
mediante a prohibición da propiedade privada
sobre os medios de produción.
Esquerda Unida aspira a conseguir unha nación
galega solidaria, soberana e vertebrada que, no
exercicio do dereito de autodeterminación dos
pobos, opta por integrarse nun Estado social e de-
mocrático de dereito Republicano, laico, Federal e
Plurinacional.
Esquerda Unida quere organizarse como un dos
instrumentos dos que se dota a sociedade para
avanzar nese proceso de transformación política
económica e social. 
Así mesmo, en atención á finalidade coa que está
constituída Esquerda Unida, aplica ao seu funcio-
namento interno unha serie de principios e valores
que pretenden ser coherentes con esa nova forma
social que defendemos para o conxunto da
 cidadanía. 
Estes principios, que se van concretando ao longo
do articulado dos Estatutos, serven de base para a
interpretación dos mesmos e, máis alá, de pauta
para a actuación dos órganos e da  afiliación a Es-
querda Unida.
Cos presentes Estatutos queremos acadar os se-
guintes obxectivos:

- Facilitar a participación do maior número de
persoas, sectores e colectivos da esquerda al-
ternativa e transformadora comprometidos
coa transformación e superación do sistema
capitalista. Esta participación non se realizará
só desde a afiliación a Esquerda Unida, aínda
que sexa un obxectivo claro, senón tamén
dende a contribución por outras persoas, co-
lectivos ou organizacións sociais, aínda que
partan dunha perspectiva crítica cara a Es-
querda Unida ou non se afiliaran a EU, polo
que  se establecerán mecanismos que permi-

tan o  enriquecemento mutuo.

- Facilitar a convivencia das persoas que se im-
plican, en maior ou menor medida, nesta
 organización.

- Ser coherente entre o que se defende e o que
se practica.

- Potenciar a iniciativa dende o local, chegando
a unha actuación coherente no xeral.

- Practicar a democracia participativa. 

Para iso, na súa actuación política e nas relacións in-
ternas de Esquerda Unida, deben respectarse os
principios reitores que a continuación se  describen:

I. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
DEMOCRÁTICO E DE CONSENSO 

Desde o convencemento de que a aplicación da
democracia integral é a única forma de organiza-
ción social que posibilitará a consecución da xus-
tiza social, de respecto polo equilibrio
medioambiental e polas diferenzas persoais, non
pode ser outro o modelo de funcionamento para
o interno da organización.

A aplicación de criterios de funcionamento demo-
cráticos esixe elaborar procesos democráticos e
respectalos para permitir o máximo de participa-
ción das persoas afiliadas a Esquerda Unida. Par-
tindo de que a soberanía en Esquerda Unida reside
na súa afiliación, a aplicación radical dos criterios
democráticos debe levarnos a facilitar a participa-
ción de colectivos ou persoas que, sen asumir o
compromiso da afiliación, si que facilitan, a través
do seu voto, ou a través das actividades sociais ou
opinións públicas, a presenza de EU nas institu-
cións e na súa actividade cotiá. Dita participación
haberá que facilitala dende as Asembleas de Base
ata as Áreas de elaboración, participación e toma
de decisións colectivas.

O funcionamento democrático e participativo de
EU baséase na primacía do funcionamento da
Asemblea nos seus diferentes ámbitos. Polo tanto,
deben ser as Asembleas, en cada ámbito e espe-
cialmente nas organizacións de base, as que adop-
ten as decisións en última instancia no ámbito das
súas competencias ou en procesos de referendo
organizadas polas direccións respectivas no de-
senvolvemento da política, valores, programa e
acordos de EU.
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Aínda que para a toma de decisións sexa un punto
culminante a votación para decidir a postura maio-
ritaria, hai que considerar EU como unha formación
social e política que pretende aglutinar a diferentes
sensibilidades sociais e tendencias políticas.

II. PRINCIPIO DE COHESIÓN,
UNIDADE DE ACCIÓN E PROGRAMÁTICA

As condicións políticas, económicas, sociais e cul-
turais nas que temos que actuar nos diferentes ni-
veis territoriais esixen a cohesión e a coordinación
na elaboración dos contidos xerais dun mesmo
proxecto transformador, que se plasmen non só en
principios senón tamén, en normas organizativas
e de resolución de conflitos.

Esta práctica non está exenta de contradicións, di-
ferenzas e matices, inherentes, como é lóxico, a
toda actividade humana ou política, e moito máis
no que atinxe a un proxecto político transforma-
dor e nun momento de acelerados cambios tecno-
lóxicos, materiais e sociais. Ante iso, o bo sentido
indica que non debemos fragmentar o que esixe
unidade, senón potenciar e articular, combinando
o debate máis amplo e plural coa unidade de ac-
ción para o desenvolvemento do proxecto común.

En todo caso, e salvagardando o dereito de libre
expresión de calquera membro, está establecido o
carácter vinculante dos acordos adoptados para
todos, sempre que estes acordos non violen de
forma clara e evidente o noso compromiso progra-
mático, no marco de competencias determinado
para cada estrutura ou parte da organización polos
presentes Estatutos.

III. PRINCIPIO DE PLURALISMO

O pluralismo é un valor que EU considera consubs-
tancial á aposta pola renovación cultural, política
e organizativa da esquerda transformadora. A afir-
mación positiva deste principio ten que ver cos
distintos planos en que se articula hoxe a diversi-
dade da esquerda transformadora: o plano ideoló-
xico e o ámbito dos territorios.

O pluralismo ideolóxico ten as súas raíces, en pri-
meiro lugar, nas distintas tradicións ideolóxicas e
culturais de quen forma parte de Esquerda Unida
desde as súas orixes (socialista, comunista, repu-
blicana, libertaria, ecoloxista, feminista, pacifista,
antimilitarista, laica, movemento cristiá de base) e

busca a ampliación a quen parte de inquedanzas
sociais que van emerxendo cos cambios sociais
que se producen de forma constante.

Esta aposta formúlase desde o absoluto respecto
á identidade ideolóxica de cada quen, individual
ou colectivamente, sen a pretensión de que nin-
guén renuncie a súa traxectoria nin a súa identi-
dade para contribuír á tarefa de renovación
política e cultural da esquerda. 

Este principio non pretende, xa que logo, forzar a
aparición dunha nova identidade ideolóxica única
para toda a afiliación de Esquerda Unida, que eli-
mine ou ocupe o lugar da diversidade, aínda que
si se tentará acadar unha identidade organizativa
baseada no respecto ás decisións tomadas e a
lealdade ao proxecto común expresado nos seus
documentos.

Asumido o pluralismo como sinal de identidade
básica de Esquerda Unida, e admitida a complexi-
dade da articulación práctica deste pluralismo
nunha organización de carácter federal, na que as
persoas afiliadas se poden organizar, á súa vez, en
partidos e correntes, e na que se pretende un con-
tacto intenso cos movementos sociais, hai que
buscar o equilibrio entre esta pluralidade e a efec-
tividade política que evite converter á organiza-
ción nun mero foro de debates. 

Do que se trata é de complementar o respecto ao
pluralismo e ás diferenzas de opinión coa cohesión
necesaria para ir dando máis concreción ao pro-
grama e actuar en consecuencia. Por iso, o punto
de partida é a aceptación na práctica, entre asem-
blea e asemblea, das normas e principios de com-
portamento recollidos nos documentos
programáticos e estatutarios de Esquerda Unida,
pois foron elaborados para facer a síntese das di-
ferenzas e facilitar a operatividade práctica da or-
ganización no seu conxunto.

En aplicación deste principio regúlase a elección
dos órganos de Dirección que deben de respectar
a pluralidade. Para iso, no relativo ás candidaturas
establécese un mecanismo que compatibilice o ob-
xectivo de cohesión na configuración de equipos
de traballo nos grupos electos e de favorecer o con-
senso entre a pluralidade existente. En consecuen-
cia, todos os procesos electivos en Esquerda Unida,
tanto internos como externos, deben ter como
base a proporcionalidade para así facer efectivo o
principio de pluralismo.
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IV. PRINCIPIO DE ELABORACIÓN
COLECTIVA

Esquerda Unida entende a elaboración colectiva
como proceso de participación activa e formación
permanente que, despois da análise do concreto,
propón as alternativas e  mobilízase por elas.

As Áreas son os instrumentos para facer realidade
este principio, entendidas como foros onde a pro-
pia Esquerda Unida se funde co tecido social, a tra-
vés da participación de persoas ou colectivos non
organizados no seu seno.

A elaboración colectiva fai suxeitos protagonistas
a aqueles que desexan intervir no ámbito social,
facilitando un encontro que permita superar as
contradicións que introduce o sistema. É impres-
cindible a presenza de Esquerda Unida no tecido
social para achegarse ás demandas das persoas e
movementos sociais con propostas alternativas
que compartir con eles ao mesmo tempo que con-
tribúe á articulación da sociedade mediante a ac-
tuación da súa afiliación.

V. PRINCIPIO DE EDUCACIÓN POLÍTICA
PARA A RECONSTRUCIÓN DA ESQUERDA

Para Elaborar Colectivamente primeiro hai que co-
ñecer, saber, formarse, só así lograremos  cunha co-
laboración efectiva e unha militancia
comprometida.ómpre que se coñeza o como, o
porque, o cando da situación que nos está tocando
vivir e as alternativas posibles para saír da mesma.

Se a nosa meta como organización política é cons-
truír unha sociedade máis xusta e igualitaria, se
queremos ter realmente a oportunidade de facelo
acadando maiores cotas de poder dentro das ins-
titucións de goberno, debemos impulsar a educa-
ción da afiliación e de todas aquelas persoas afíns
a ideoloxías de esquerdas a través da súa forma-
ción política.

VI. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO
DE SEXOS

Esquerda Unida, desde a súa aposta inequívoca
pola paridade e plena igualdade entre mulleres e
homes, tanto na elección de estruturas orgánicas
como nas candidaturas para as institucións, con-
formará listas de tal xeito que a paridade de sexos

sexa unha realidade no ámbito interno e no
 institucional.

Polo tanto, non só se elaborarán listas tendo en
conta que deben estar compostas, cando menos,
por mulleres todos os postos pares ou impares de
ditas candidaturas, senón que a composición final
da representación institucional de Esquerda Unida
estea composta como máximo por un 60% de
mulleres ou homes.

O Consello Político Nacional, en función do estipu-
lado nestes Estatutos, articulará os mecanismos
necesarios para que a aplicación deste principio
non entre en contradición con calquera outro dos
presentes Estatutos.

Este principio impón, máis alá da regulación esta-
tutaria, a necesidade de impulsar a afiliación de
mulleres, así como a súa participación en todas as
actividades da nosa organización, removendo os
obstáculos que a dificulten, de tal forma que a súa
presenza sexa a consecuencia natural da súa im-
plicación en todos os procesos. 

Esquerda Unida integrará en toda a organización,
de forma transversal, o enfoque de xénero como
método de traballo  de forma que non se poida
adoptar, propoñer, subscribir  ou compartir  ningu-
nha decisión,  programa, plan, proposta, etc. que in-
cremente a  desigualdade entre mulleres e homes.

Os usos lingüísticos non son neutros, están me-
diatizados polos sistemas sociais dominantes. Por
iso, os textos e documentos de Esquerda Unida
deben utilizar unha linguaxe non só gramatical-
mente correcta, senón tamén carente de expre-
sións ou termos de carácter belicista ou
discriminatorio por razóns de etnia, relixión, idade,
sexo ou condición sexual.

VII. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN
DA MOCIDADE

Esquerda Unida declárase como un proxecto espe-
cialmente sensible cara aos graves problemas que
sofre a mocidade. De aí que a súa presenza na es-
trutura de EU é imprescindible para a viabilidade
do proxecto político, creando políticas correctoras
que fomenten a súa participación en Esquerda
Unida. O eixo fundamental de EU é unha política
que transforma a realidade social cara a unha nova,
máis participativa e dinámica, onde a mocidade
sexa protagonista activa do seu presente e seu
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 futuro, potenciando as súas inquedanzas e inte-
grando as iniciativas transformadoras dos seus
problemas.

Para iso, nos Estatutos establécese que, con carác-
ter xeral, tanto as candidaturas, coma os órganos
internos  e listas de delegacións ás Asembleas pro-
curarán incluír un 20% de menores de 30 anos.

VIII. PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE
PERMANENCIA NOS CARGOS PÚBLICOS

E ORGÁNICOS DE EU

O mecanismo da limitación de permanencia nos
cargos estableceuse en Esquerda Unida coma un
instrumento para evitar a profesionalización, a
perda do impulso, a dependencia económica e a
burocratización política, así como para posibilitar
a renovación persoal, a incorporación de novos va-
lores, o incremento do compromiso de máis per-
soas.  No mesmo sentido, o automatismo na
limitación de cargos, obriga á busca permanente
de novas persoas capaces e dispostas a asumir res-
ponsabilidades e evita situacións tensas e traumá-
ticas que, no caso contrario, poden producirse. 

Pero non só a limitación temporal, senón que a
acumulación de responsabilidades, tanto de carác-
ter orgánico como institucional, ademais de obs-
taculizar e limitar a participación doutras persoas
adscritas, amosáronse como ineficaces, xa que os
que as ostentan non poden desenvolver o seu
labor coa eficacia que sería de desexar. 

Por todas estas razóns establécese un réxime de
incompatibilidades que quedará claramente defi-
nido nos presentes Estatutos.

Este feito, unido a outras circunstancias particulares
de cada lugar e tempo, fan que, sempre que existan
razóns suficientes, e con carácter excepcional, se
poida flexibilizar esta limitación temporal.

IX. PRINCIPIO DE ACTUACIÓN
TRANSPARENTE E HONESTA
DOS CARGOS ORGÁNICOS

E PÚBLICOS DE E.U.

Sendo un sinal de identidade de Esquerda Unida,
dende as súas orixes, a defensa e a práctica da ho-
nestidade e a transparencia por todas aquelas per-
soas que ostentan postos de responsabilidade e
representación, por ser este un requisito básico

dunha organización política transformadora e
dunha sociedade realmente democrática, introdú-
cense nos presentes Estatutos un mínimo de crite-
rios aos que, en aplicación destes principios, ten
que se adecuar a conduta e a actividade dos seus
representantes.

En consecuencia, o Capítulo II do Título VI destes
Estatutos desenvolven todo o relativo ao cargo pú-
blico conforme aos principios e criterios explicita-
dos. Así mesmo, a transparencia será a mellor
ferramenta para mostrar que existe outra maneira
de estar nas institucións, para render contas á ci-
dadanía e para esixirnos permanentemente a co-
herencia da que queremos facer gala. 

X. PRINCIPIO DE RENDICIÓN DE CONTAS
DE CARGOS PÚBLICOS
DE ESQUERDA UNIDA

Os cargos públicos débense ás organizacións que
os propuxeron e ao electorado que lles votou, a Di-
rección política dos mesmos correspóndelle ás
súas respectivas Asembleas ou Consellos.

Os grupos e cargos públicos ou orgánicos nos seus
distintos ámbitos deben de render contas, polo
menos unha vez ao ano ou a petición expresa da
Asemblea, do seu labor institucional tanto ante as
súas respectivas Asembleas ou Consellos como
ante o electorado en Asembleas abertas ou ante
Asembleas de convocatoria ou converxencia social. 

XI. PRINCIPIO DE DIVERSIDADE SOCIAL

Esquerda Unida promoverá en todos os seus ám-
bitos de actuación a plena participación política e
a visibilidade das minorías sociais, que forman
parte e representan a pluralidade e a diversidade
da nosa sociedade.

Por iso, nas candidaturas que se presenten, procu-
rarase a presenza de persoas afiliadas maiores de
65 anos, ademais de cumprirse os criterios estable-
cidos anteriormente.

XII. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL E AMBIENTAL

Esquerda Unida integrará e aplicará criterios so-
ciais e ambientais na adquisición de bens e na
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 xestión de actividades e campañas que se realizan.
A incorporación destes criterios é unha mostra de
responsabilidade social e ambiental da organiza-
ción e dos seus colectivos, contribuíndo a un con-
sumo responsable e sostible.

XIII. PRINCIPIO DA DEFENSA DA LINGUA

Esquerda Unida, consciente de que o idioma ga-
lego, a lingua propia do noso pobo, padeceu un
longo proceso de ataques e discriminacións que
xeraron a actual situación de diglosia, compro-
mete o seu quefacer para conseguir a plena e efec-
tiva normalización lingüística, que faga real o
galego como lingua propia de Galicia.

XIV. PRINCIPIO DE FEDERALIDADE

EU asume o federalismo como un instrumento xu-
rídico e organizativo para a consecución do seu
proxecto común dentro de Galicia. Esta forma de
federación da que se dota terá en conta as distin-
tas realidades territoriais e tratará de cohesionalas
e coordinalas. 
Así mesmo EU asume o pacto federal a nivel estatal
mantendo a súa autonomía e soberanía no ámbito
das súas competencias e comprometéndose ao
desenvolvemento ideolóxico, político e organiza-
tivo do proxecto común.            

Galicia caracterízase por unha diversidade política,
económica, social e cultural, tanto interna, res-
pecto dos distintos territorios da nosa comuni-
dade, como externa respecto ao resto das
comunidades do estado ou aos distintos estados
da Unión Europea. Este é o noso marco de actua-
ción. Os principios de coordinación e cohesión son
os que deben inspirar o plantexamento dun pro-
xecto que queremos transformador da realidade
política do noso país respecto a todas esas dimen-
sións territoriais. 

Este proxecto debe coordinarse e cohesionarse co
proxecto federal e así mesmo coordinar a nosa ac-
tividade dentro de Galicia en torno a un proxecto
respetuoso coa diversidade dos distintos territo-
rios. Para articular este proxecto temos que dotar-
nos de normas organizativas e normas que nos
axuden a resolver conflitos internos que podan
xurdir como resultado de esta diversidade. Así loi-
taremos unidos e potenciaremos o noso discurso

político, resultado da achega de todas as nosas
sensibilidades a un proxecto común. Este obxec-
tivo conseguirémolo mediante un debate plural e
amplo  combinado coa unidade de acción.

EU quere salvagardar o seu dereito á libre expre-
sión para a defensa da identidade de Galicia, res-
pecto ao proxecto federal, pero seguindo o
principio de coordinación con dito proxecto
común en relación de lealdade, e asumindo o ca-
rácter vinculante dos acordos adoptados para
todas e todos, sempre que estes non vaian contra
o noso compromiso programático, no marco das
nosas competencias.   

TÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

SECCIÓN I
DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.

Esquerda Unida (en adiante EU), como Federación de
Izquierda Unida, é un movemento político, e social
de carácter anticapitalista organizado da esquerda
transformadora galega, que conta coa súa propia
personalidade xurídica, política e  organizativa. 

EU ten como obxectivo superar o patriarcado e
transformar o sistema capitalista económico, social
e político, nun sistema socialista fundamentado
nos principios democráticos de xustiza, igualdade,
liberdade, solidariedade, internacionalismo, demo-
cracia participativa, respecto á natureza e abolición
das clases sociais mediante a prohibición da pro-
piedade privada sobre os medios de produción.

EU aspira a conseguir unha nación galega solida-
ria, soberana e vertebrada, que no exercicio do de-
reito de autodeterminación dos pobos, opta por
integrarse nun Estado social e democrático de de-
reito Republicano, laico, Federal e Plurinacional.

EU é unha organización unitaria na liña política e
no programa, ideoloxicamente plural, na que con-
corren partidos, colectivos e persoas que se ads-
criben de forma voluntaria, aceptan e practican a
política de EU, aprobada nas Asembleas e órganos
de Dirección, o seu programa, o seu funciona-
mento administrativo e financeiro e os presentes
Estatutos.

9



Artigo 2.  Símbolo e logotipo

O símbolo e logotipo de EU, que figura no anexo,
estará rexistrado conxuntamente por representan-
tes legais de Izquierda Unida e EU. 

Calquera modificación posterior é competencia do
Consello Político Nacional (en adiante CPN), o cal
gardará unha liña acorde co logotipo de IU.

A bandeira galega e a republicana presidirán os
actos de Esquerda Unida.

Artigo 3.  Ámbito de Esquerda Unida

O ámbito natural de actuación será o de Galicia. 

A actuación de EU nos estados nos que a presenza
de emigración galega así o requira realizarase en
coordinación coa organización de Izquierda Unida
no exterior.

A duración de EU será indefinida.

Artigo 4. Lingua

O idioma de Esquerda Unida é o galego. 

Todos os documentos, actas, convocatorias e de-
mais documentación de Esquerda Unida estarán
redactados en lingua galega.

Os cargos orgánicos públicos de orgánicos de EU
realizarán todas as súas intervencións públicas
prioritariamente en lingua galega.

Artigo 5. Domicilio Social. 

EU terá como domicilio social a rúa Dublín, nº 8,
baixo, dereita, C.P. 15703 de Santiago de Compos-
tela, sen prexuízo de que este domicilio poida ser
cambiado polo Consello Político Nacional.

SECCIÓN II
FEDERALISMO E SOBERANÍA

XURÍDICA E POLÍTICA

Ártigo 6. Das competencias de Esquerda Unida

EU ten plena soberanía xurídica e política no seu
ámbito natural de actuación, no que se refire a:

a. A elaboración da política a desenvolver en Gali-
cia, así como a súa Dirección.  Dita política non
entrará en contradición coas liñas xerais do ám-
bito federal.

b. Elaborar e aprobar os Estatutos de EU. Como fe-
deración de Izquierda Unida ditos Estatutos non
entrarán en contradición cos estatutos federais.

c. Desenvolver a política de xestión económica de
EU.

d. O desenvolvemento dos criterios organizativos
nos eidos local, comarcal e Nacional da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

e. Os acordos ou alianzas con organizacións políti-
cas ou sociais, cuxo ámbito de actuación non su-
pere o de EU, dentro da coherencia, natureza e
contido programático do proxecto federal de IU,
de acordo cos presentes Estatutos.

f. A elaboración de programas e candidaturas para
eleccións dentro do ámbito de Galicia.

g. Contribución á sustentabilidade económica da
organización federal de IU.

h. A representación xenérica ante as administra-
cións autonómicas, locais e electorais de Galicia,
e ante as forzas políticas no ámbito de Galicia.

i. A orientación, seguimento e avaliación do tra-
ballo de todos os cargos públicos no ámbito de
Galicia.

k. A dirección política e o seguimento do traballo
do Grupo Parlamentario no Parlamento de Gali-
cia e os grupos municipais e a definición xeral de
criterios de composición de ditos Grupos e dos
seus Gabinetes, así como a coordinación e apoio
a ditos grupos atendendo sempre a criterios de
transparencia, participación colectiva e pari-
dade.

l. Potenciar e desenvolver as Áreas de elaboración,
participación e toma de decisións colectivas.

m. A conformación, certificación, e custodia do
Censo Nacional de Afiliados a partir dos datos
que obren na UAR.

n. Desenvolvemento das liñas xerais do programa
de Educación Política definidas pola Asemblea
Federal de IU.

ñ. Calquera outra non atribuída de xeito expreso
aos órganos federais de IU.

Artigo 7. Das competencias federais

EU recoñece como competencias exclusivas do
Consello Político Federal as estipuladas nos Esta-
tutos Federais.

Artigo 8. Das relacións de Esquerda Unida con
Izquierda Unida Federal.

As relacións entre Izquierda Unida federal e Es-
querda Unida réxense polos presentes Estatutos e
os Estatutos federais.
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Nos supostos que existan discordancias a estes
efectos de relacións interfederativas entre o pre-
visto nestes Estatutos e nos Estatutos de IU esta-
rase ao disposto nos Estatutos Federais, previa
determinación da natureza e contido de dita dis-
paridade de conformidade co establecido no ar-
tigo 9 dos Estatutos Federais.

As relacións entre IU Federal e Esquerda Unida po-
derán ser reguladas por protocolos específicos. A
competencia para a súa aprobación e revisión está
compartida polos máximos órganos de Dirección
de ambas organizacións. A elaboración ou revisión
dun protocolo poderá ser instada ou proposta por
calquera das dúas partes afectadas. Para a súa en-
trada en vigor os protocolos deberán ser aproba-
dos pola maioría absoluta dos membros presentes
con dereito a voto dos máximos órganos de Direc-
ción de Esquerda Unida e de IU.

TÍTULO II
DA PARTICIPACIÓN

EN ESQUERDA UNIDA

CAPÍTULO I
DA AFILIACIÓN A 

ESQUERDA UNIDA

Artigo 9.  Quen pode afiliarse

A afiliación a EU é un acto individual e voluntario
que poderá levarse a cabo polas persoas que
viven, traballan, ou teñen unha especial vincula-
ción con Galicia, cando o soliciten e amosen a súa
intención de colaborar e participar  de forma activa
na organización, respectando e acatando os prin-
cipios políticos, obxectivos e do Programa de EU,
así como dos presentes Estatutos e os acordos dos
órganos de dirección.

Mediante a afiliación cada persoa afiliada adquire
un compromiso de actividade axustado á súa von-
tade, posibilidades e dispoñibilidade.

Artigo 10. Competencia para a aceptación da
afiliación

Será competente para a aceptación ou denega-
ción da afiliación a Asemblea de base onde se pre-
tenda realizar a afiliación, agás nos casos previstos

no parágrafo seguinte.

Será competente o CPN para aprobar a afiliación,
unha vez escoitada a Asemblea de base, de: 

- Grupos organizados de persoas.

- Cargos que foron declarados tránsfugas polos
órganos competentes.

- Dirixentes que no pasado pertenceron a algún
Órgano Político  de EU ou organizacións pre-
decesoras electoralmente.

- Persoas que foran candidatas ou cargos públi-
cos doutros partidos ou organizacións políti-
cas nos últimos 4 anos.

- Dirixentes doutros partidos ou organizacións
 políticas.

Artigo 11. Procedemento de afiliación ordinario.

A afiliación realízase a través da Asemblea de Base
correspondente ao ámbito de actividade política
en función da súa residencia , traballo ou estudo.

Para afiliarse será necesario cubrir e asinar unha
ficha de afiliación de forma individualizada, no que
se fará constar a vontade de formar parte de EU.

A ficha de afiliación deberá ser presentada ante o
Consello Político da Asemblea de Base, quen, o
porá en coñecemento da Asemblea, para a acep-
tación ou denegación da afiliación ou para elevala
ao Consello Político Nacional, nos casos previstos
no artigo 10.

A denegación será motivada co relacionado no ar-
tigo 13 e contra a mesma cabe recurso ante o ór-
gano inmediatamente superior, que resolverá en
última instancia. 

No caso de que a persoa á que se lle denega a afi-
liación lle asista un dereito subxectivo por perten-
cer a unha organización política integrada en EU,
o órgano responsable será o CPN.

A non tramitación dunha afiliación por parte do
Consello Político ou da Asemblea Local deberá ser
comunicada ao Consello Político Comarcal que, es-
coitadas as partes, poderá ratificala ou, en caso
contrario, deberá comunicalo á Comisión Executiva
de EU, que terá competencia para ditaminar e ele-
valo ao CPN de EU, que decide en última instancia. 

O CPN de EU poderá revocar, de xeito razoado en
base aos presentes Estatutos, e con maioría de 3/5
dos seus membros, afiliacións aceptadas polo
Asemblea e/ou Consello Político Comarcal. 
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Cada órgano implicado terá un prazo máximo de
30 días para tomar a súa resolución, excepto o CPN
que terá un prazo de 90 días.

Artigo 12. Procedemento de afiliación
 electrónico.

Na páxina web de EU habilitarase a posibilidade
de solicitude de afiliación informática a través de
dúas vías: 

- Cumprimentando un formulario cos datos
abreviados da ficha de afiliación, que se en-
viará directamente ao correo electrónico de
EU.

- Coa descarga da ficha de afiliación en formato
informático, que unha vez cumprimentada
deberá ser enviada por correo postal, correo
electrónico ou fax á sede de EU. 

A solicitude abreviada ou a ficha completamente
cumprimentada trasladarase ao Coordinador ou á
Coordinadora local da Asemblea de base corres-
pondente, que será o responsable de contactar
coa persoa interesada e presentará de inmediato
a solicitude de afiliación ao Consello Político da
Asemblea, procedendo conforme ao artigo 11 des-
tes Estatutos. 

Artigo 13. Motivos para a denegación dunha
afiliación

Motivos para a non admisión da afiliación serán,
entre outros, os tipificados como graves e moi gra-
ves para as persoas afiliadas a EU nos presentes
Estatutos.

Non se aceptará a afiliación en EU daquelas per-
soas que, de maneira probada tiveran  posicións
públicas de defensa do modelo capitalista, toma-
ran posicións contrarias á ética política, de agre-
sión ao medio ambiente, da violencia de xénero,
ou actitudes contrarias ao respecto polas diferen-
zas persoais, sexan na súa vertente racial, física,
cultural, relixiosa, de opción sexual ou de identi-
dade de xénero. 

Non se aceptarán persoas que practiquen o mal-
trato animal. 

Así mesmo, non se aceptará a afiliación daquelas
persoas que non respecten todas as sensibilidades
ideolóxicas que hai dentro de EU.

Artigo 14.  Prazos

A aceptación deberá ser rexistrada inmediata-
mente no seo da agrupación, nun prazo máximo

de 15 días no Rexistro Xeral de EU.

Nun prazo non superior a 45 días hábiles o Con-
sello Político da Agrupación comunicará ao intere-
sado ou interesada a aceptación ou non da alta, así
como as razóns que a motivaron, agás nos casos
previstos no artigo 10 nos que é competente o
CPN, que será de 90 días. 

Artigo 15. Efectos da afiliación

A afiliación será firme desde o momento que sexa
aceptada polo Órgano competente para aceptala.

A afiliación terá plenos efectos, conforme ao que
indican estes estatutos, unha vez aboada a cota
prevista nos presentes Estatutos.

Unha vez sexa aceptada a afiliación por parte do
órgano competente, computarase como data a
efectos de antigüidade o día de solicitude tanto
para a forma presencial como se fose pola de me-
dios telemáticos.

Artigo 16. Aceptación da afiliación

Ás persoas ás que se lle acepte a afiliación a Es-
querda Unida achegaráselles copia dos Estatutos
e unha información suficiente sobre o programa e,
no prazo máximo de dous meses, a súa tarxeta de
afiliación.

Cada persoa afiliada estará adscrita a unha soa
Asemblea de base.

Toda persoa afiliada a Esquerda Unida, que tras-
lade a súa residencia ou lugar de traballo ou es-
tudo do ámbito dunha asemblea a outra, deberá
comunicar o seu traslado e recoñeceráselle auto-
maticamente na nova Asemblea os dereitos a que
teña lugar, sempre que non poda seguir adscrito á
Asemblea de orixe.

A nova afiliación debe recibir información e o con-
tacto da coordinación das áreas que lles interesen
nun prazo non superior a dous meses. 

A Secretaría de Organización subministrará tamén
esa información automaticamente ás diferentes
áreas no mesmo prazo de tempo.

CAPÍTULO II
DEREITOS E DEBERES

DAS AFILIADAS E AFILIADOS

Artigo 17. Dereitos e deberes de carácter xeral

Toda a afiliación que forma parte do proxecto
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 político que expresa EU terá os mesmos dereitos e
deberes que lle sexan  recoñecidos pola lei e os
presentes Estatutos.

Sección I
Dereitos das afiliadas e afiliados

Artigo 18. Dereitos de participación

a. Participar e promover en todas as actividades e
decisións de EU no seu ámbito respectivo.

b. Participar con voz e voto na Asemblea de base
e na área da súa adscrición, así como naqueles
órganos dos que fora membro, con absoluta li-
berdade de opinión e proposta en ditos órga-
nos.

c. Elixir e ser elixida ou elixido para calquera ór-
gano, nos que se respectarán os principios de
EU, sendo o requisito para o exercicio destes de-
reitos estar afiliado desde o que se estableza
para cada Órgano nestes Estatutos cando
menos, 2 meses antes da convocatoria da Asem-
blea e estar ao corrente de pago na U.A.R. 

d. Participar na elaboración das candidaturas de
E.U. para procesos electorais no seu ámbito xeo-
gráfico, e ser postulado para a súa inclusión nas
mesmas, polas canles estatutaria e regulamen-
tariamente establecidas.

e. Participar e promover voluntariamente en cor-
rentes e plataformas de opinión, así como parti-
cipar nos partidos políticos ou entidades
integrados en E.U.

f. Participar en cantas Áreas de elaboración, parti-
cipación e toma de decisións colectivas ou gru-
pos de traballo se establezan ao igual que na
Asemblea, o seu compromiso de participación é
individual e voluntario.

g. Discutir e decidir sobre o desenvolvemento con-
creto da política de Izquierda Unida Federal e EU
no seu ámbito, orientando o traballo social e ins-
titucional dos seus membros.

h. Elaborar o programa electoral do seu ámbito, de
acordo cos criterios e decisións que ao respecto
se adopten polo CPN e no marco Estatutario,
tendo en conta as posicións políticas de EU.

i. Participar na elaboración, a través dos seus ór-
ganos e Áreas de elaboración, participación e
toma de decisións colectivas, das liñas

 estratéxicas e programáticas.

k.. Participar nos referendos ou consultas
 vinculantes que sexan convocados polos órga-
nos de EU para a adopción de decisións de espe-
cial transcendencia.

l.  Que sexan consultadas e consultados para a
adopción de decisións en materia de especial
relevancia, a través das canles ordinarias, de
consultas, enquisas, sondaxes de opinión ou
mediante calquera outro instrumento que
sexan precisos para coñecer a opinión directa
das persoas afiliadas e próximas a EU.

m. Intercambiar opinións ou informacións con cal-
quera outra persoa afiliada a EU.

Artigo 19. Dereitos de información

a. Recibir, no momento da súa afiliación, os Estatu-
tos de EU.

b. Ter acceso dunha maneira ampla e rápida a toda
a información das decisións ou posicionamen-
tos políticos de IU e EU, así como dos debates in-
ternos xerais que se produzan, con dereito a
coñecer os diferentes posicionamentos en tales
debates. 

c. Recibir información sobre o labor institucional e
consulta no caso de decisións importantes de
carácter anual ou para toda a lexislatura, como
acordos ou orzamentos.

d. Ter acceso a calquera acta, documento, decisión,
resolución ou acordo debatido e/ou emitido por
calquera órgano ou cargo de EU así como com-
partilo con calquera outra persoa afiliada a EU.

e. A recibir formación de forma regular para que a
afiliación, independentemente da súa experien-
cia ou estudos, teña a capacidade de analizar a
realidade e participar na elaboración colectiva
que debería ser un dos principios reitores desta
organización.

f. Coñecer a composición dos órganos de
 Dirección.      

g. Coñecer as retribucións, derivadas do cargo, dos
cargos públicos de EU, no seu ámbito Local,
 Comarcal e Autonómico. Informarase nas Asem-
bleas de base ou nos órganos correspondentes
ao comezo de cada lexislatura e cando se pro-
ducise algún cambio.

h. Ter coñecemento do persoal que traballa para a
organización nos distintos ámbitos.
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i. Coñecer o censo, así como o estado de pago das
cotas de persoas afiliadas a EU na súa Asemblea
de base.

k. Recibir información e opinar sobre a situación
económica e financeira de EU. 

Artigo 20. Dereitos de control.

a. Recorrer fronte ás medidas disciplinarias que se
puidesen adoptar na súa contra. 

b. Impugnar os acordos que se estimen contrarios
aos Estatutos ou á Lei, así como propoñer a
adopción de medidas disciplinarias cando es-
time que existan causas para iso. 

c. Impugnar as resolucións dos órganos políticos
do seu ámbito, se consideran que se vulneraron
os seus dereitos.

Artigo 21. Outros dereitos.

a. Causar baixa voluntaria en E.U.

b. Dimitir dos postos ou cargos para os que se
 elixiu. 

c. O debido respecto cara as opinións políticas,
conviccións relixiosas ou morais e a súa vida pri-
vada, sempre que non se funden en principios,
actitudes ou comportamentos violentos, racistas,
sexistas, homófobos ou de calquera outra índole
que atenten contra a dignidade ou a liberdade
das persoas.

d. Exercer o dereito de control e crítica, así como
efectuar as propostas que estime convenientes,
mediante as canles estatutarias establecidas,
con relación ás persoas que ostenten cargos in-
ternos ou públicos, así como con relación aos
propios órganos internos.

e. Recibir a oportuna protección externa e interna
por EU fronte aos ataques inxustos na forma que
se estableza nos órganos competentes. Tamén a
súa defensa xurídica por EU, se pola súa actua-
ción política, dentro do marco estatutario, tivera
unha denuncia ante os Tribunais de Xustiza. Su-
frise detención policial ou algunha agresión á
súa honra, boa imaxe persoal ou intimidade.  EU
deberá recorrer e asumir como propias as san-
cións e faltas persoais que se realicen no exerci-
cio da afiliación, co fin de que non teña custe
directo para o militante. A organización asumirá
as responsabilidades pecuniarias posteriores
desa defensa xurídica, consecuencia da activi-
dade política na liña de EU. Por maioría cualifi-
cada de 3/5 o CPN poderá acordar a non

aplicación deste dereito cando se poda poñer en
risco a actividade ordinaria de EU.

f. Á liberdade de expresión  e á manifestación das
súas críticas sobre as decisións tomadas, sen
atentar contra a unidade, principios, Estatutos e
 programas de EU e co debido respecto cara ás
persoas. O exercicio deste dereito realizarase de
forma responsable e tendo en conta que será
igual para todas as persoas afiliadas a EU. O de-
reito aquí recoñecido terá a máxima protección
cando se desenvolva no ámbito interno da orga-
nización. A protección á divulgación externa de
opinións individuais darase tamén nos procesos
previos á adopción das decisións ou posiciona-
mentos políticos.

g. Toda persoa afiliada a EU que traslade a súa re-
sidencia do ámbito dunha Asemblea a outra de-
berá comunicar o seu traslado á Secretaría de
Organización Nacional, e recoñeceráselle auto-
maticamente os dereitos a que teña lugar.

h. Á confidencialidade dos datos persoais que
poña en coñecemento de E.U., que unicamente
serán usados para o normal desenvolvemento
da actividade política por E.U. conforme á lega-
lidade vixente nesta materia e os presentes
 estatutos. 

Artigo 22. O Exercicio dos dereitos das persoas
afiliadas.

Para o exercicio dos dereitos contidos nesta sec-
ción que podan verse afectados pola lei de protec-
ción de datos o CPN aprobará un regulamento, no
que se garantan ditos dereitos, a confidencialidade
de datos, a forma de exercelos, así como os prazos
para o seu exercicio.

Sección II
Deberes das afiliadas e afiliados

Artigo 23. Deberes das persoas afiliadas.

Son deberes das persoas afiliadas:

a. Axustar a súa actividade política ao compromiso
voluntariamente contraído de cumprir os prin-
cipios, programas e estatutos de EU, así como as
resolucións e acordos emanados dos órganos.

b. Toda persoa afiliada ten o deber de respectar as
decisións democraticamente adoptadas por EU
en cada un dos órganos e niveis.
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c. As persoas afiliadas deberán satisfacer, a través
da U.A.R., de forma individual a cota que se es-
tableza polos órganos competentes de EU e que
se realizarán mediante domiciliación bancaria
salvo casos excepcionais nos que se fará por in-
greso bancario, tal como se indique pola U.A.R..
Na carta financeira deberase contemplar a posi-
bilidade dunha moratoria no pago da cota para
as persoas afiliadas.

d. Asistir aos órganos de Dirección para os que se
elixiu, conforme aos regulamentos dos órganos. 

e. Desempeñar os cargos para os que foran elixi-
dos con absoluta honestidade e transparencia,
sen valerse do cargo para satisfacer intereses pa-
trimoniais persoais propios ou doutras persoas
coñecidas.

f. Respectar as opinións e posicionamentos das de-
mais persoas que participan en EU.

g. Respectar e acatar cantas resolucións se diten
polos órganos competentes no marco dos pre-
sentes Estatutos e os seus desenvolvementos re-
gulamentarios, sen prexuízo da capacidade de
recorrelas

h. Esgotar as vías internas de garantías democráti-
cas antes de acudir aos Tribunais en defensa dos
seus intereses.

i. Non organizar, impulsar, participar ou apoiar
campañas contra IU federal ou as súas distintas
federacións ou a favor doutras alternativas polí-
tica/s non integradas e/ou asociadas con IU

k. Defender os intereses xerais de EU, os seus Esta-
tutos, programas e resolucións aprobados nas
súas Asembleas, así como os acordos lexitima-
mente emanados dos seus órganos de dirección
e Asembleas de base. 

l. Cumprir as obrigas derivadas das responsabilida-
des que voluntariamente se asuman nas institu-
cións, áreas, órganos de Dirección ou calquera
outra responsabilidade.

m. Manter permanentemente calquera cargo pú-
blico ou responsabilidade orgánica a
 disposición  do órgano que o elixiu.

n Inscribirse polo menos nunha área de elabora-
ción, participación e toma de decisións
 colectivas.

CAPÍTULO III
DA PERDA DA CONDICIÓN

DE AFILIADA/O

Artigo 24. Causarase baixa en EU:

a. Por libre decisión da persoa afiliada, solicitada
por escrito.

b. Por resolución sancionadora firme dos órganos
competentes de EU.

c. Por impago dos recibos equivalentes a un ano,
sexan estes: 12 mensualidades, 4 trimestrais, 2
semestrais ou un anual, sen que alegue xustifi-
cación suficiente, previa comunicación escrita á
persoa interesada, dando un prazo de regulari-
zación dun mes, a partir da comunicación. A
persoa que sexa dada de baixa por este proce-
demento quedará no listado de simpatizantes,
mentres non manifeste o contrario.

d. Por  afiliarse a un partido político non integrado
en IU.

TÍTULO III
OUTRAS FORMAS DE

PARTICIPACIÓN EN EU

Sección I
Das e dos  simpatizantes

Artigo 25. Da/do simpatizante

Son simpatizantes de EU, aquelas persoas que, sen
estar afiliadas a algunha organización política, co-
laboran coa organización de forma habitual. 

EU elaborará un listado das persoas físicas, asocia-
cións ou calquera entidade social que manifesten
a súa vontade de colaborar coa achega de ideas e
propostas, ou, no seu caso, coa participación nas
reunións abertas ou simplemente de recibir a in-
formación elaborada por EU. 

A inclusión destas persoas ou entidades na UAR,
mentres non se manifeste a vontade de separación
do mesmo dará dereito a:

a) Acceder á información sobre as actividades, po-
sicionamentos e propostas de EU no nivel cor-
respondente.
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b) Coñecer e participar nos debates de EU con voz
e sen voto.

c) Participar con voz e sen voto na elaboración de
listas electorais. 

d) Participar con voz e sen voto na elección de car-
gos internos.

En ningún caso poderán participar en asembleas
nas que se traten asuntos disciplinarios.

Así mesmo terán dereito a participar nas Áreas de
elaboración, participación e toma de decisións co-
lectivas.

Terán a mesma consideración os cargos públicos
independentes nas candidaturas de EU, as persoas
menores de 18 anos e a representación de EU nas
Mesas dalgún proceso de eleccións,  sen afiliación. 

É deber das persoas que participan como simpa-
tizantes en EU defender os intereses xerais da
 organización.

Sección II
Dos partidos políticos

Artigo 26. Competencia para integración 
Corresponde ao CPN a integración en EU de Orga-
nizacións ou Partidos Políticos de ámbito galego.
Dita decisión deberá ser ratificada pola Asemblea
Nacional.

Artigo 27. Requisitos para a integración
As organizacións e/ou partidos de ámbito galego
cuxa integración fose aprobada polo CPN deberán
explicitar nos seus Estatutos:

- A obriga e o dereito para toda a súa afiliación
de militar en EU.

- Non poderá admitir que a súa afiliación milite
noutros partidos ou organizacións políticas
non integradas en EU

Para iso disporán dun prazo de dous meses para
facer efectiva a afiliación individual da súa militan-
cia nas respectivas agrupacións comarcais.

Artigo 28. Procedemento de integración
O CPN elaborará as normas que permitan a inclu-
sión no mesmo de dirixentes das organizacións ou
partidos integrados en EU.

Artigo 29. Delegación de funcións en Esquerda
Unida

As organizacións e/ou partidos que se integren en
EU delegarán as facultades que lle eran propias,
coa finalidade de que sexan exercidas en exclusiva
por EU, sinalándose en concreto as seguintes:

a) Presentarse a calquera tipo de proceso electoral.

b) Representación institucional.

c) A determinación da Política xeral de alianzas de
EU, no ámbito de Galicia, local ou calquera
outro de ámbito integramente comprendido en
Galicia.

d) O establecemento  de Relacións institucionais e
políticas con partidos, forzas sociais e sindicais
que sosteñan principios manifestamente con-
trarios ás posicións e acordos de EU.

Artigo 30. Da actividade dos partidos
 integrados en Esquerda Unida

Terán plena capacidade de expresión no interior
da organización sen que  poda supoñer ningún
menoscabo do cumprimento público da política
aprobada polos órganos competentes. Poderán
defender internamente as súas posicións en cal-
quera momento, sempre que o fagan respec-
tando  a unidade, principios, Estatutos e
programas da organización e os acordos adopta-
dos de forma válida e democrática polos órganos
correspondentes.

Os partidos integrados en EU manteñen a súa in-
dependencia orgánica e autonomía política con
respecto a EU, sempre que non entre en contradi-
ción coa estratexia xeral de EU

Durante as fases de debate, terán plena capaci-
dade de expresión pública. 

Na súa actuación, os partidos deberán:

a)  Respectar os principios e estatutos de Esquerda
Unida.

b) Respectar os acordos tomados democratica-
mente polos órganos correspondentes, previos
os oportunos debates, e non combatelos ou
cuestionalos publicamente.

d) Respectar que a opinión pública de EU é trans-
mitida polos/as portavoces da Organización
 Nacional.

e) Respectar que EU ten o uso exclusivo da deno-
minación “Esquerda Unida“ e dos seus
 emblemas.

f ) Respectar que EU e a Organización Federal de
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 Izquierda Unida gozan en exclusividade das
competencias recoñecidas nos presentes Esta-
tutos.

Artigo 31. Revogación da integración

O CPN poderá revogar por maioría de 3/5 a inte-
gración dunha organización ou partido do ámbito
de Galicia en caso de incumprimentos graves e rei-
terados das obrigas establecidas nesta sección
destes Estatutos, previo expediente contraditorio
instruído ao efecto.

TÍTULO IV
DAS CORRENTES

DE OPINIÓN

Artigo 32.  Das Correntes de Opinión

Poderán existir no seo de EU Correntes de Opinión
que se configuren tanto ante cuestións concretas,
como de carácter xeral, que poden ser estables ou
puntuais.

Todas as Correntes de Opinión gozan, para temas
concretos, dos mesmos dereitos e deberes, e aten-
derán a igual normativa que o resto de Correntes
de Opinión que se configuren no seo de EU. 

Artigo 33.  Requisitos para a constitución
dunha corrente de opinión.

Para o seu recoñecemento como Corrente de Opi-
nión de carácter estable, esta deberá dirixirse á Co-
misión Executiva Permanente a través de petición
motivada, que reunirá, polo menos, os seguintes
requisitos:

a) Denominación da Corrente de Opinión e carácter.

b) Implantación cando menos nun terzo do total
das agrupacións comarcais e que conten cun
número de persoas afiliadas non inferior ao 10%
da afiliación de EU.

c) A relación nominal de persoas afiliadas que per-
tenzan á Corrente deberá ser acreditada me-
diante certificación expedida polas Comisións
Executivas das comarcas correspondentes.

d) Declaración expresa de suxeición aos Principios,
programa, Estatutos e normas de desenvolve-
mento de EU.

e) Elementos e criterios definitorios da Corrente de
Opinión, ou expresión de calquera outra

 circunstancia constitutiva da Corrente.

Para a constitución dunha Corrente de carácter es-
table en EU, cuxo recoñecemento exista a nivel fe-
deral unicamente deberá achegar na súa
solicitude os requisitos anteriormente establecidos
nos puntos b e c.

Para un determinado tema poderanse constituír
Correntes de Opinión Puntuais, que, para acadar o
seu recoñecemento, deberán obter o apoio ex-
preso de, cando menos, o 10% dos membros do
Consello Político Nacional, ou contar como mí-
nimo cun número de persoas afiliadas non inferior
ao 7% de toda a afiliación e que pertenzan polo
menos, a tres asembleas comarcais.

Artigo 34. Procedemento para o recoñece-
mento

As Correntes de Opinión que comuniquen a súa
constitución e reúnan os requisitos fixados, obte-
rán o recoñecemento como tales.

Unha vez recibida a solicitude de recoñecemento
pola Executiva Nacional, e previo informe do Se-
cretario/a de Organización, será comunicada ao
CPN no prazo máximo de tres meses, desde a soli-
citude, para a ratificación do recoñecemento.

A Executiva Nacional, no caso de observar o in-
cumprimento dalgún dos requisitos esixidos, co-
municará aos seus promotores no prazo dun mes
desde a recepción da solicitude os aspectos que
deben ser corrixidos para obter o recoñecemento.
De igual forma, procederase coas Correntes de
Opinión xa recoñecidas, cando se observen incum-
primentos dalgún dos requisitos esixidos.

Artigo 35. Dereitos e deberes das Correntes de
Opinión

Durante as fases de debate, terán plena capaci-
dade de expresión pública e, sen menoscabo do
cumprimento da política de EU e dos presentes Es-
tatutos, poderán defender internamente as súas
posicións en calquera momento, sempre que se
reúnan as seguintes condicións: 

a) Respectar a unidade, principios, Estatutos e pro-
grama de EU.

b) Respectar os acordos tomados democratica-
mente polos órganos correspondentes, previos
os oportunos debates, e non combatelos ou
cuestionalos publicamente, podendo amosar as
súas discrepancias cos mesmos, en todo caso,
sen cuestionar a súa lexitimidade nin organizar
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campañas en contra dos mesmos.

c) No funcionamento das Correntes de Opinión
respectarase o debate aberto e democrático,
non debendo establecerse disciplina de voto,
nin expresarse esta por medio de voceiros no in-
terior dos órganos de EU.

As Correntes de Opinión non poderán combater
ou cuestionar publicamente as políticas e os acor-
dos firmes dos órganos. 

Artigo 36. Funcionamento das Correntes de
Opinión

As Correntes de Opinión deberán ter en conta, no
seu funcionamento, as seguintes limitacións :

a) Que a opinión publica de EU é transmitida polas
persoas autorizadas da Organización e avaliadas
pola denominación “EU” e dos seus emblemas,
como a expresión gráfica da organización no
seu conxunto.

b) Para iso, en todas as expresións gráficas produ-
cidas polas Correntes (documentos, actos)
deben reflectirse con total nitidez a denomina-
ción da Corrente, de forma que quede claro ante
a sociedade que é a expresión da mesma, e sen
que poida confundirse coa expresión global do
conxunto da organización de EU.

As Correntes que se configuren en EU terán pre-
sente, na súa actividade, que os Órganos de Direc-
ción de EU son os únicos representantes de toda a
federación e, por iso, encárganse de desenvolver
as seguintes funcións:

a) Relacións con institucións ou organismos do Es-
tado español, ou doutros Estados de calquera
clase ou nivel.

b) Relacións con organizacións de carácter econó-
mico, social, ou político, tanto a nivel internacio-
nal, nacional, autonómico ou local.

Artigo 37. Financiamento  e medios das corren-
tes de opinión

EU axudará financeiramente, na medida das súas
posibilidades, ao desenvolvemento de actividades
das Correntes, unha vez cubertas e garantidas as
necesidades da Organización Nacional no seu con-
xunto.

Especialmente, facilitaráselles o acceso aos medios
de comunicación e publicacións nacionais, garan-
tíndolles a súa capacidade de expresión pública.

Estas axudas serán solicitadas aos Órganos de Di-

rección correspondentes, mediante a presentación
das oportunas propostas razoadas. As axudas serán
xestionadas pola Administración de EU, co fin de
cumprir os requisitos legais, en canto a administra-
ción e contabilidade, das formacións políticas.

Estas actividades deberán ir encamiñadas ao de-
senvolvemento e enriquecemento teórico de Es-
querda Unida no seu conxunto.

As Correntes poderán utilizar para as súas reunións
os locais de EU, previa petición e conformidade
correspondente, sempre que non interfiran a acti-
vidade cotiá de EU nese ámbito.

As Correntes de Opinión, como parte da estrutura
de EU, non poden ter soberanía xurídica nin, por
tanto, patrimonio propio.

Artigo 38. Revogación do recoñecemento de
Correntes de Opinión

O CPN poderá revocar o recoñecemento dunha
Corrente de Opinión, e no caso de incumprimen-
tos graves e reiterados destes principios.

Artigo 39.  Disolución dunha Corrente de
 Opinión

A disolución dunha Corrente de Opinión, configu-
rada no seo de EU, deberase comunicar ao CPN tan
pronto como esta acorde a súa disolución.

As Correntes de Opinión Puntuais, unha vez pro-
nunciado o CPN sobre o debate que dera orixe a
unha Corrente de Opinión relativa a un tema pun-
tual, esta quedará automaticamente disolta.

TÍTULO V
ESTRUTURA E 

ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

DE ESQUERDA UNIDA

Artigo 40. As estruturas.

A afiliación de EU estrutúrase en agrupacións lo-
cais, agrupacións Comarcais e sobre Área elabora-
ción, participación e toma de decisións colectivas,
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sendo os seus órganos de funcionamento demo-
crático, as Asembleas, os Consellos e as Comisións
Executivas. O máximo órgano de representación é
a Asemblea Nacional e, entre períodos asemblea-
rios, o Consello Nacional.

Artigo 41. Actas

De todas as reunións de todos os órganos previs-
tos neste Título existirá unha orde do día e levan-
taranse actas nas que se reflectirán polo menos os
acordos tomados, que serán feitos públicos nos lo-
cais de EU. 

Os acordos adoptados por calquera órgano de EU
son vinculantes e obrigan, en canto á súa acepta-
ción, defensa e cumprimento, a todos os membros
dese órgano.

Nas actas farase referencia resumida das opinións
cuxa constancia se solicite expresamente e os
votos particulares si os houbese.

Os borradores da acta serán distribuídos por cor-
reo electrónico entre os membros do órgano que
as aprobou, así como as asembleas de base, nos
sete días hábiles posteriores a súa aprobación.

As actas serán aprobadas na seguinte sesión que
se celebre e serán distribuídas por correo electró-
nico entre os membros do órgano que as aprobou
nos dez días hábiles posteriores a súa aprobación,
así como a Secretaría de Organización do ámbito
superior, ou ao Coordinador de Áreas no caso das
Áreas de elaboración, participación e toma de de-
cisións colectivas.

Artigo 42. As persoas convidadas

Todos os órganos previstos neste Título poderán
convidar, con voz, pero sen voto, a quen estimen
oportuno, excepto cando se traten temas de carác-
ter disciplinario.

Artigo 43. Limitación de permanencia en res-
ponsabilidades políticas e organizativas.

As persoas que ostenten responsabilidades polí-
ticas e organizativas non poderán permanecer no
mesmo órgano, cargo ou responsabilidade, de
maneira continuada, máis de oito anos. 

Excepcionalmente, para os cargos de elección po-
derá prolongarse a responsabilidade se non hou-
bese candidatura alternativa ou, en caso de
habela, sempre que obtivese, en votación indivi-
dualizada no órgano competente para a súa elec-
ción, o 60% dos votos emitidos na primeira

prórroga e un 75% nas sucesivas.

Excepcionalmente, e para os cargos de designa-
ción, poderase prolongarse a responsabilidade
sempre que obtivese, en votación individualizada
no órgano competente para a súa ratificación, o
60% dos votos emitidos na primeira prórroga e un
75% nas sucesivas.

CAPÍTULO II
DAS ORGANIZACIÓNS DE BASE

Sección I
Estrutura Local

Artigo 44. Das agrupacións locais

A Agrupación Local é a estrutura básica de EU: pro-
move o traballo político da afiliación. Ten no seu
caso autonomía para fixar a política no ámbito mu-
nicipal dentro das liñas establecidas pola Asem-
blea de EU e polo CPN, formulando propostas e
iniciativas que deberá facer chegar ao órgano de
Dirección Comarcal e  Nacional naqueles asuntos
que vaian máis aló do ámbito estritamente local. 

Poderanse constituír Agrupacións de barrio ou
centro de traballo no ámbito das localidades, que
dependerán organicamente das Asembleas de Lo-
calidade

Artigo 45. Requisitos das agrupacións locais

Para constituír unha Asemblea de base será pre-
ciso, para garantir un mínimo funcionamento or-
ganizativo e a actividade política, contar cun
número inicial de 5 persoas.

Artigo 46. Dos grupos locais

No caso de que non exista agrupación local, ou
non poida constituírse, considerarase como Agru-
pación de Base a efectos de afiliación, a Agrupa-
ción Comarcal. 

As persoas afiliadas a unha organización comarcal
dun mesmo Concello onde non exista agrupación
local, para participar nas decisións relativas aos
seus concellos e só a eles, poderán realizar reu-
nións e formular propostas e iniciativas que, en
todo caso, deberán ser aprobadas polo Consello
político Comarcal correspondente.
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Sección II
Estrutura Comarcal

Artigo 47. Estrutura Comarcal de Esquerda
Unida

As Agrupacións locais de EU estrutúranse segundo
a distribución territorial comarcal da Xunta de
 Galicia. O CPN poderá variar esta distribución ter-
ritorial, previo acordo dos consellos comarcais im-
plicados.

As Agrupacións comarcais poderán incorporar ás
persoas afiliadas daquelas comarcas limítrofes
onde non se reúnan as condicións para crear agru-
pación comarcal de acordo co requisito estable-
cido no Artigo 48, seguindo os criterios do CPN.

O CPN poderá aprobar a fusión de Agrupacións co-
marcais, a proposta dos Consellos Políticos Comar-
cais afectados. O acordo levará consigo o cambio
de denominación comarcal que incluirá ás comar-
cas afectadas separadas por guión.

Todos os concellos de Galicia estarán adscritos a
unha estrutura comarcal.

Será competencia do CPN adscribir os concellos de
Galicia ás diferentes estruturas comarcais.

Artigo 48. Requisitos para a constitución de
agrupación

Será requisito para a constitución dunha agrupa-
ción comarcal que estea constituída cando menos
por unha Agrupación local no ámbito da comarca.

Artigo 49. Recoñecemento das agrupacións lo-
cais e comarcais.

Corresponde ao CPN de EU autorizar, en última ins-
tancia, a creación de Agrupacións locais e
 comarcais.

No que atinxe á autorización de novas Agrupa-
cións locais e comarcais, o CPN poderá suspender
durante un período máximo de 1 ano algunha das
funcións previstas nos artigos 56, 57, 58 e 59.

Corresponde ao CPN de EU autorizar, en última ins-
tancia, a fusión ou división das actuais e a súa in-
cardinación comarcal, ouvidos os Consellos
políticos locais e comarcais afectados. 

Artigo 50. Da disolución das Agrupacións de
base.

No caso de que unha Agrupación de base se sitúe
na marxe da política de EU, as direccións inmedia-

tamente superiores arbitrarán os mecanismos po-
líticos e organizativos necesarios por reconducila
ao marco político de EU. 

En casos de interese xeral para EU, o CPN poderá
acordar a disolución dunha Agrupación por maio-
ría de 2/3 dos membros presentes. 

É imprescindible que a reunión do órgano conteña
este punto da orde do día na convocatoria.

Artigo 51. Coordinación intercomarcal

Poderanse convocar coordinadamente unha reu-
nión intercomarcal para mellorar a extensión or-
ganizativa de EU ou para resolver discrepancias
políticas entre comarcas e/ou localidades de dife-
rentes comarcas.

Estas reunións non terán un carácter executivo, nin
serán un órgano intermedio entre as comarcas e
os órganos nacionais. A súa función será servir de
enlace e coordinación nos labores de extensión or-
ganizativa entre diferentes comarcas, así como a
de interpretación conxunta das liñas políticas de
EU a niveis subnacionais.

A reunión intercomarcal estará composta polas
Executivas das comarcas, así como pola Secretaría
de Organización da Executiva Nacional, ou delega-
ción desta.

A reunión intercomarcal será convocada pola Se-
cretaría de Organización de EU a iniciativa propia
ou cando o solicite un Consello Comarcal.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DAS
ORGANIZACIÓNS DE BASE

Artigo 52. Órganos de participación das estru-
turas de base.

A Asemblea de Agrupación é o órgano soberano
de EU no seu ámbito. 

Está composta por todas as persoas afiliadas a EU
nese ámbito. 

Funciona en réxime aberto á cidadanía. 

Só cando se adopten decisións de orde interna, a
participación limitarase ás persoas afiliadas con
dereito de voto. 

Para ter dereito de voto requírese ser persoa afi-
liada, tal como se recolle nestes Estatutos referente
á afiliación e estar ao corrente no pago da cota de

20



polo menos tres meses e, se corresponde, doutras
obrigas financeiras que teña con EU, de acordo coa
Carta Financeira e estes Estatutos, no momento da
convocatoria da Asemblea. 

As situacións de falta de pagamento de cotas, así
como outras obrigas financeiras que algunha per-
soa afiliada teña con EU, deberán ser comunicadas
ao Consello Político da Agrupación cando se pro-
duzan, e este, á súa vez, comunicarao ás persoas
interesadas no momento da convocatoria da
Asemblea.

En canto aos procesos asemblearios xerais de EU
será de aplicación o disposto no artigo 18.c destes
estatutos.

Os simpatizantes inscritos participarán conforme
aos dereitos que se lles recoñece nestes estatutos.

Artigo 53. As Asembleas de base

As Asembleas das Agrupacións convocaranse con
carácter ordinario polo menos cinco veces ao ano,
de acordo cunha orde do día, a iniciativa do Con-
sello Político da Agrupación ou cando o solicite o
25% de persoas afiliadas con dereito a voto.

No caso de que a Asemblea se realice a petición do
25% de persoas afiliadas con dereito a voto, a orde
do día da devandita Asemblea será única e exclu-
sivamente o que soliciten as persoas que a  de-
mandan. 

O prazo para convocar e celebrar esta Asemblea
non será superior a 30 días desde a recepción da
petición. 

Se transcorrido ese prazo a Asemblea non foi con-
vocada e realizada, as persoas que a demandan
poderán acudir ao amparo da instancia inmedia-
tamente superior que deberá proceder a convocar
e realizar a Asemblea nun prazo non superior a 30
días desde a recepción da petición.

Cada persoa afiliada só poderá asinar unha peti-
ción de Asemblea extraordinaria para cambiar a
Dirección local durante o mandato ordinario de
catro anos.

Para decisións de especial transcendencia as Agru-
pacións poderán efectuar referendos internos a pro-
posta do Consello Político da Agrupación ou si o
solicita o 25% de persoas afiliadas con dereito a voto.

Artigo 54. Os Consellos Políticos das Agrupa-
cións de base

As Asembleas elixirán no seu seo ao Consello Polí-

tico, quen dirixe a vida da Agrupación, formula
propostas á Asemblea, coordina, se corresponde
ao seu ámbito xeográfico específico, os traballos
municipais e asegura a presenza pública de EU no
seu ámbito de actuación.

Os membros do Consello Político terán unha afilia-
ción a EU superior ao de 1 ano.

Reuniranse, ordinariamente, polo menos unha vez
ao mes.

Os Consellos Políticos elíxense, como máximo,
para catro anos, podendo as Asembleas decidir
que este período sexa inferior así como revocar o
conxunto do Consello Político. 

Serán membros natos do Consello Político Local
ou Comarcal:    

• As e os membros nominais elixidos pola
 Asemblea entre os cales deberá elixirse como
mínimo unha ou un Coordinador/a, unha ou
un secretario de Organización e Finanzas e
unha ou un secretario de Comunicación.          

• As e os Coordinadores das diferentes Áreas
constituídas e a coordinación de centros de tra-
ballo e asembleas de barrio en caso de existir.          

• No caso dos Consellos Políticos Comarcais
completarán o órgano un membro por cada
agrupación local constituída, se as houber, eli-
xido polo CPL correspondente.

A falta de asistencia de maneira inxustificada a tres
reunións seguidas ou cinco alternas dos membros
do Consello será motivo de baixa do órgano de Di-
rección.

Os Consellos Políticos poderán acordar convidar as
súas reunións, con voz e sen voto, a membros dal-
gún grupo local ou responsables de áreas.

As e os membros dos Grupos Municipais serán
convidados permanentes con voz e sen voto dos
Consellos Políticos Local ou Comarcal correspon-
dentes.

Artigo 55. As Executivas dos Consellos Políticos
das Agrupacións de base

A Executiva dos Consellos Políticos das Agrupa-
cións de base estarán constituídas polo menos por:

- Responsable da Coordinación

- Secretaría de organización.

- Secretaría de finanzas

- Secretaría de comunicación.
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- Secretaría de áreas.

Nas Executivas Locais poderanse fusionar dous
destes cargos, non podendo ser a composición
dunha Executiva dunha Agrupación de base infe-
rior a 3 membros.

Non é necesaria a constitución dunha Executiva,
cando polo tamaño da agrupación a súa estrutura
e funcións sexan asumidas polo Consello Político.

Sección I
Funcións dos órganos de goberno

local e comarcal

Artigo 56. Funcións das Asembleas Locais

Son funcións das Asembleas locais:

a) Elixir e revogar o Consello Político Local.

b) Elixir e revogar as persoas que se incorporen aos
órganos comarcais de EU e presentar propostas
aos órganos de Dirección a través dos mesmos.

c) Aprobar o programa municipal, respectando o
programa marco para as eleccións municipais
aprobado polo CPN.

d) Discutir e aprobar as liñas de actuación do grupo
municipal, respectando as resolucións do CPN.

e) Aprobar os orzamentos e liquidacións no seu
ámbito.

f ) Elaborar as listas de candidaturas para as elec-
cións municipais que, salvo incumprimento dos
criterios de EU, deberán ser ratificadas polo CPN.

g) Responsabilizarse do censo e os ingresos no seu
ámbito, e dar conta das altas e baixas experi-
mentadas no seu ámbito no momento de pro-
ducirse.

h) Calquera outra que lle atribúan os Estatutos ou
a carta financeira.

Artigo 57. Funcións dos Consellos Locais

Son funcións dos Consellos Locais:

a) Elixir, na súa primeira reunión, ao Coordinador/a
Local, quen ostentará a máxima representación
da dirección colexiada.

b) Elaborar a organigrama da Comisión Executiva
Permanente.

c) Velar pola execución dos acordos emanados da
Asemblea Nacional de EU e os adoptados para

o seu ámbito pola Asemblea Comarcal.

e) Elaborar, para o seu sometemento á Asemblea
Comarcal, o programa electoral para as elec-
cións municipais.

f ) Presentar ao Consello Político Comarcal as can-
didaturas ás eleccións municipais.

g) Calquera outra que lle atribúan os Estatutos ou
a carta financeira.

Artigo 58. Funcións das Asembleas Comarcais

Son funcións das asembleas comarcais:

a) Elixir parcialmente o Consello Político Comarcal

b) Aprobar o programa político para a comarca.

c) Participar no proceso de configuración de can-
didaturas de circunscrición provincial ou mem-
bros de mancomunidades presentando aos
órganos superiores criterios unificados comar-
calmente.

d) Todas as das Asembleas locais en ausencia das
mesmas.

e) Elixir ás delegacións para as convencións pro-
vinciais nos procesos de eleccións xerais e auto-
nómicas. 

f ) Elixir ás delegacións para a Asemblea Nacional
de EU.

g) Aprobar os orzamentos e liquidacións no seu
ámbito.

h) Participar na elaboración da liña política de EU
debatendo e aprobando posicionamentos
sobre cuestións de ámbito nacional para trasla-
dar ao CPN a través da ou do membro de repre-
sentación comarcal en dito órgano.

i) Trasladar á afiliación do seu ámbito información
sobre os acordos adoptados no CPN.

k)) Calquera outra que lle atribúan os Estatutos ou
a carta financeira.

Artigo 59. Funcións dos Consellos Comarcais

Son funcións dos Consellos Comarcais:

a) Elixir, na súa primeira reunión, a persoa respon-
sable da Coordinación Comarcal, quen osten-
tará a máxima representación da Dirección
colexiada.

b) Elaborar o organigrama da Comisión Executiva
Permanente.

c) Velar pola execución dos acordos emanados da
Asemblea Nacional de EU e os adoptados para
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o seu ámbito pola Asemblea Comarcal.

d) Propor ao CPN a integración na organización de
grupos organizados.

e) Elaborar, para o seu sometemento á Asemblea
Comarcal, os programas electorais xerais para as
eleccións municipais.

f ) Presentar ao CPN as candidaturas ás eleccións
municipais dos municipios do seu ámbito.

g) Calquera outra que lle atribúan os Estatutos ou
a carta financeira.

Artigo 60. Funcións das Comisións Executivas
Permanentes das asembleas de base.

Son funcións das Comisións Executivas  Permanentes:

a) Ostentar a representación da Asemblea de EU
no seu ámbito de actuación.

b) Executar as decisións políticas e organizativas
de acordo coas resolucións do CPN e dos Con-
sellos políticos do seu ámbito de actuación.

c) Convocar as reunións do Consello Político do
seu ámbito, e elaborar as propostas que se so-
meterán a debate.

d) Coordinar as actividades das Áreas de elabora-
ción, participación e toma de decisións
 colectivas.

e) Responsabilizarse do censo e dos ingresos no
seu ámbito, e dar conta das modificacións expe-
rimentadas á Comisión Executiva Permanente
Comarcal ou Nacional no momento de produ-
cirse, segundo sexa local ou comarcal.

CAPÍTULO IV
DAS ÁREAS DE ELABORACIÓN, 

PARTICIPACIÓN E TOMA DE
DECISIÓNS COLECTIVAS

Artigo 61.  As Áreas de elaboración, participa-
ción e toma de decisións colectivas.

Esquerda Unida estará dotada de Áreas de elabo-
ración, participación e toma de decisións colectiva,
onde se deben inscribir as persoas afiliadas. A or-
ganización das áreas debe asegurar:

a)  A participación das persoas afiliadas a EU, das
persoas simpatizantes e dos colectivos e per-
soas interesadas en colaborar con EU na elabo-
ración colectiva.

b) A coordinación das áreas do propio ámbito e do
conxunto das áreas entre si, para asegurar o pro-
ceso de elaboración colectiva en EU, así como
coas áreas federais.

c)  A participación e colaboración coas Asembleas
de  base.     

e) A comunicación, organización e coordinación
da acción política cos movementos e organiza-
cións do espazo da área que compartan pro-
xecto e obxectivos transformadores con EU.

f ) A necesaria coordinación entre as áreas, a Direc-
ción de EU e os cargos públicos pertinentes en
cada caso.

Artigo 62. Funcións da Áreas

Son funcións das áreas:

Asesoramento técnico e político, en base ás posi-
bilidades humanas e técnicas de cada Área.

Elaboración da proposta de programas de go-
berno nos ámbitos nacional e municipal.

Asegurar a elaboración colectiva e contacto cos
movementos sociais, así como impulsar a mobili-
zación para loitar polas necesidades concretas da
sociedade.

Artigo 63. Dereitos das áreas:

- Ser consultadas acerca das iniciativas e deci-
sións que EU vaia a propoñer e/ou levar a cabo
no tocante ás competencias relativas a cada
área.

- Ser consultadas na redacción programática.

- Ser informadas de toda a actividade lexislativa
ou de goberno exercida polos nosos represen-
tantes públicos.

- Ser convocada a representación da Área ao
CPN.

Artigo 64.  Determinación das áreas.

A nivel nacional existirán as seguintes Áreas:

- Planificación económica / Economía e Traballo

- Política Territorial, Ecoloxía e Medio Ambiente

- Estado, Administracións Públicas e Xustiza

- Paz, Solidariedade e Migracións.

- Ensino, comunicación, cultura e política
 lingüística

- Saúde e Benestar Social.

- Muller e igualdade.
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- Mocidade

- Maiores

Liberdade de expresión afectivo-sexual (ALEAS).

O CPN poderá aprobar o desdobramento das áreas
ou a creación de novas áreas, sempre que se man-
teña o marco referencial federal.

Existirá unha persoa ou persoas responsables da
coordinación de áreas que formará parte da Exe-
cutiva, nomeado polo/a coordinador/a de EU e ra-
tificado/a polo CPN.

Artigo 65. Creación das áreas

O CPN establecerá o ámbito territorial de funcio-
namento das diferentes áreas constituídas a nivel
nacional.

No caso de que haxa polo menos 3 persoas
 afiliadas de dito ámbito territorial, que soliciten
constituír un área das establecidas estatutaria-
mente, os seus respectivos Consellos Políticos
terán que convocar un pleno de área de constitu-
ción nun prazo de 30 días. En dito pleno de cons-
titución elixirase unha persoa Coordinadora da
área, ou varias Cocoordinadoras, que só poderán
ser afiliadas a EU.

Ás áreas poderanse inscribir á afiliación a EU, como
forma de relacionarse, informarse e participar na ela-
boración colectiva, as persoas non afiliadas a EU que
participen nunha Área de elaboración colectiva, pa-
sarán a ter a consideración de simpatizantes.

Artigo 66. Criterios de funcionamento das
áreas

As áreas funcionarán de forma asemblearia e utili-
zando o consenso como forma fundamental de
funcionamento interno. Dotaranse de mecanis-
mos organizativos que garantan o seu carácter
aberto, flexible e a participación máis aberta e
ampla posible das persoas adscritas e das persoas,
organizacións ou colectivos interesados en cola-
borar con elas.

Dos mecanismos de organización da área darán
conta á persoa Coordinadora de Áreas.

A periodicidade destas reunións será como mí-
nimo cuadrimestral e serán convocadas pola per-
soa ou persoas que Coordinan a Área ou pola que
Coordina as Áreas.

As áreas dotaranse dun mecanismo de comunica-
ción, información e promoción das súas activida-
des entre a súa afiliación e simpatizantes. Ditos

mecanismos só os poderán dirixir persoas afiliadas
a EU. 

Cada área desenvolverá a política sectorial ou
transversal de EU nos seus ámbitos respectivos, e
impulsará as iniciativas que, no marco das propos-
tas programáticas de EU estimen convenientes, en
coordinación cos diferentes órganos.

A participación das áreas nos Consellos Políticos
de EU realizarase por medio das e dos seus coor-
dinadores que serán membros natos de ditos ór-
ganos. Á súa vez a súa integración nos órganos
executivos a todos os niveis territoriais realizarase
por medio dunha persoa responsabilizada da
coordinación do conxunto das Áreas.

Anualmente, e por parte das persoas Coordinado-
ras de Áreas, nos distintos niveis onde haxa Áreas
constituídas, presentarase un informe de activida-
des nunha  Asemblea aberta. No caso do nivel Na-
cional presentarase ao CPN.

Os materiais elaborados polas Áreas serán difun-
didos o máis amplamente posible entre as bases,
os órganos de Dirección e a sociedade.

As áreas teñen a capacidade para elaborar resolu-
cións que deberán ser contestadas polo órgano ao
que sexan dirixidas nun prazo non superior a 60
días, salvo que estatutariamente dito órgano non
tivera que reunirse.

Artigo 67. Financiamento e recursos.

Os Consellos Políticos asignarán ás respectivas
áreas os recursos que se estimen necesarios para
o desenvolvemento das súas políticas no seu
 ámbito.

A tal fin, a Coordinación de Áreas proporá uns or-
zamentos anuais fixados de forma colectiva entre
todas as áreas, que serán presentados ao Consello
Político correspondente para a súa aprobación.

As áreas poderán acceder aos recursos técnico-ad-
ministrativos dos seus respectivos ámbitos
 territoriais.

Artigo 68. Coordinación entre as áreas.

A Coordinación de Áreas, nos distintos niveis, ga-
rantirá a coordinación das iniciativas e traballos
das áreas, a fin de que se impliquen na política glo-
bal e sectorial definida nas Asembleas e órganos
de Dirección de EU, e se eviten contradicións nas
elaboracións das distintas áreas.

O mecanismo de decisión e/ou acordo nas áreas,
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se baseará no principio de consenso. Só cando non
houbera acordo, procederase a unha votación, que
será indicativa no suposto de que deberá ser tras-
ladada ao órgano competente. 

A súas reunións terán carácter periódico e serán
convocadas pola Coordinación Nacional de Áreas.

Artigo 69. Coordinación das Áreas cos Órganos
de Dirección Política e Representantes de EU
nas Institucións

No ámbito de funcionamento da Área, a coordina-
ción realizarase tendo en conta os seguintes
 aspectos:

a. A relación das áreas coa Executiva do ámbito ter-
ritorial realizarase pola persoa coordinadora de
Áreas de dito ámbito.

b. A Coordinación de Áreas reunirase cando sexa
necesario, coas Áreas para o exame e impulso
do seu traballo como mínimo e aproveitando as
novas ferramentas tecnolóxicas esta reunión ce-
lebrarase unha vez cada tres meses.

c. Polo menos, e para os distintos niveis orgánicos
de EU celebrarase de forma ordinaria, unha reu-
nión anual da representación institucional de EU,
das áreas constituídas, a Coordinación de Áreas,
para información, avaliación e planificación de
iniciativas.

d. Cando os Grupos Políticos traten temas impor-
tantes, relacionados con elaboración ou activi-
dades das áreas ou con propostas políticas de
EU, será de obrigado cumprimento o debate e
acordo coa área correspondente con carácter
previo á súa presentación institucional, cando o
calendario así o permita.

e. Os cargos públicos de EU responsables da posta
en práctica do noso programa e a xestión na ad-
ministración, están obrigados a render contas
anualmente ante as Áreas de elaboración corres-
pondentes ao ámbito que xestionan.

f. No caso de discrepancias entre propostas pro-
gramáticas ou elaboración das Áreas e propostas
institucionais dos Grupos Parlamentarios, a Exe-
cutiva Nacional os temas en litixio e tomará as
decisións pertinentes, traspasando a última de-
cisión do CPN, se a cuestión é relevante. A dito
debate convidarase á representación institucio-
nal e as persoas Coordinadoras das Áreas corres-
pondentes.

CAPÍTULO V
DOS ÓRGANOS NACIONAIS DE

ESQUERDA UNIDA

Sección I
Asemblea Nacional

Artigo 70. A Asemblea nacional

O máximo órgano de decisión de EU, no que reside
a súa soberanía, é a Asemblea nacional.

Artigo 71. Composición.

Son membros da Asemblea Nacional todas as per-
soas afiliadas que, reunindo o requisito establecido
no artigo 7c, sexan elixidas democraticamente
polas Asembleas Comarcais, segundo as normas e
convocatoria aprobadas polo CPN que deberán
axustarse aos principios de pluralidade, represen-
tatividade e equilibrio entre sexos e idade.

Son membros natos da Asemblea Nacional os
membros da Comisión Executiva Permanente Na-
cional que nunca superarán o 5% da composición
total da Asemblea Nacional.

Artigo 72. Convocatoria

A Asemblea Nacional de EU reunirase, ordinaria-
mente, cada catro anos.

A Asemblea Nacional de EU reunirase, de forma ex-
traordinaria:

a) Cando sexa solicitada por cando menos 3/5 do
CPN.

b) Cando sexa solicitada por un número de Asem-
bleas Comarcais que representen máis do 50%
da Afiliación.

c) Cando o solicite cando menos un terzo da afilia-
ción con dereito a voto nos procesos nacionais.

d) Todas aquelas previstas nestes estatutos.

En calquera caso a Asemblea celebrarase nun
prazo máximo de 60 días desde a toma do acordo
ou da recepción da solicitude.

Artigo 73. Funcións da asemblea Nacional

Son funcións da Asemblea Nacional de EU:

a) Aprobar os estatutos e as liñas programáticas e
políticas de EU que rexerán entre Asembleas.

b) Aprobar o número de membros que comporá o
Consello político a proposta da Executiva saínte
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sen prexuízo dos membros natos.

c) Elixir aos membros da Comisión de Garantías e
da comisión revisora de contas.

d) Aprobar, de non realizarse un Referendo entre
toda a afiliación, as posibles coalicións electorais
no ámbito que lle é propio.

e) Elixir os membros do CPN, así como 10 suplen-
tes para dito órgano.

Artigo 74.  Dos acordos da Asemblea Nacional

Os acordos adoptados na Asemblea Nacional de-
berán ser publicados e distribuídos ao conxunto
da organización nun prazo máximo de dous meses
e difundidos na páxina Web de EU.

Sección II
Consello político Nacional

Artigo 75. O Consello Político Nacional

O CPN é o máximo órgano de goberno no período
que media entre Asembleas.

Artigo 76. Composición.

Serán membros do Consello Político Nacional con
voz e voto:

- A persoa coordinadora nacional.

- 25 membros elixidos pola Asemblea Nacional.

- 12 membros da Coordinación Comarcal.

- As persoas responsables de Areas.

Serán membros do Consello Político Nacional
con voz e sen voto:

- Os membros da Executiva Nacional, sempre
que non estean no punto anterior.

- O resto das persoas Coordinadoras Comarcais.

Artigo 77. Elección

a) Os 25 membros serán elixidos na Asemblea Na-
cional da lista ou listas que se presenten, respec-
tando os principios de pluralidade,
representatividade e equilibrio entre sexos. Pro-
curarase incluír o 20% terán menos de 30 anos.

b) As 12 persoas coordinadoras comarcais elixidos
por entre elas e por períodos de 1 ano.

Artigo 78. Funcionamento

O CPN dotarase dun regulamento que, entre ou-
tras, contemple as normas de funcionamento e

convocatoria.

Artigo 79. Da baixa dos membros do CPN

Causarán baixa no CPN aqueles membros que
teñan tres faltas inxustificadas seguidas ou 5 alter-
nas. 

A súa substitución efectuarase polo propio Con-
sello, acudindo ás listas de suplencias aprobadas
na Asemblea Nacional.

Artigo 80. Reunións.

A Comisión Executiva Permanente convocará o
CPN cinco veces ao ano, con carácter ordinario.

Con carácter extraordinario poderá reunirse cando
o solicite a Comisión Executiva Permanente ou o
solicite polo menos o 25% dos seus membros, ce-
lebrándose o Consello nun prazo non superior a
20 días contados a partir de a petición de convo-
catoria.

Artigo 81. Convocatoria.

A convocatoria deberá ser remitida por correo
electrónico polo menos con sete días de antela-
ción aos membros do Consello e deberá conter a
orde do día. 

Os documentos de debate necesarios para garan-
tir a máxima participación deberán ser facilitados
antes de 48 horas da celebración do CPN.

Excepcionalmente, e por motivos de urxencia, a
Comisión Executiva poderá convocar o CPN ex-
traordinario con 48 horas de antelación.

Nestes casos o primeiro punto do día será a ratifi-
cación do carácter urxente da convocatoria.

Artigo 82. Funcións do CPN

Son funcións do CPN:

a) Elixir e ratificar a persoa Coordinadora Xeral.

b) Debater e aprobar a organigrama e a distribu-
ción de funcións da Comisión Executiva Perma-
nente que presente a Coordinación Xeral.

c) Aprobar a proposta da Coordinación Xeral da
Comisión Executiva Permanente Nacional.

d) Dirixir o traballo político de EU.

e) Establecer as liñas xerais de actuación do
Grupo Parlamentario de IU no Congreso dos
Deputados respecto a cuestións do ámbito que
lle é propio a EU.

f ) Dirixir a acción institucional dos cargos públicos
de EU nos distintos ámbitos que lle son propios.
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g) Aprobar, se procede, os acordos das Asembleas
Comarcais respecto a pactos electorais e poste-
lectorais relativos a eleccións municipais.

h) Ratificar as candidaturas a eleccións municipais.

i) Aprobar o balance e orzamento anual, así como
os gastos de carácter extraordinario.

k) Elixir, de acordo con criterios de pluralidade, re-
presentatividade e equilibrio entre sexos aos re-
presentantes de EU no Consello Político Federal
de IU.

l) Convocar e organizar a Asemblea Nacional.

m) Aprobar o programa electoral para as eleccións
ao Parlamento de Galicia.

n) Aprobar o programa marco das eleccións muni-
cipais en Galicia.

ñ) Elixir a persoa candidato á Presidencia da Xunta
de Galicia e ratificar as candidaturas ás eleccións
autonómicas aprobadas nas Convencións Pro-
vinciais.

o) Aprobar a proposta das Convencións Provinciais
das candidaturas para as eleccións ao Congreso
dos Deputados e ao Senado.

p) Someter a debate as propostas presentadas
polos órganos supracomarcais.

q) Someter á Asemblea Nacional, ou no seu caso a
referendo de toda a afiliación de EU, a aproba-
ción das posibles coalicións electorais no ám-
bito que lle é propio.

r) No caso de integración dunha organización, se-
gundo o establecido no Artigo 26, O CPN esta-
blecerá as normas, previa consulta coas
Asembleas Comarcais, para a incorporación ao
Consello Político Nacional de dirixentes de dita
organización.

s) Resolver a disparidade de criterios ou contradi-
ción nas propostas, que poidan xurdir entre di-
ferentes Áreas de elaboración colectivas ou
agrupacións locais e/ou comarcais de diferente
ámbito territorial.

t) Someter á Asemblea Nacional, ou no seu caso a
referendo de toda a afiliación de EU, a aproba-
ción da entrada nunha coalición de goberno na
Xunta de Galicia.

u) Calquera outra que lle atribúan os Estatutos ou
a carta financeira.

Sección III
Executiva Nacional

Artigo 83. Presidencia

A Comisión Executiva Permanente estará presidida
polo Coordinador/a Xeral e as persoas que com-
pleten o organigrama proposta.

Artigo 84. Composición

Formarán parte da Comisión Executiva Perma-
nente a Coordinación de Áreas e Programas, as se-
cretarías de Organización, a Secretaría de
Comunicación e a secretaría de Administración e
Finanzas, e todas aquelas que a Coordinación Xeral
propoña ao CPN. 

Os membros terán que ter unha antigüidade na
afiliación de 1 ano. 

Artigo 85. Reunións

A Comisión Executiva Permanente reunirase con
carácter ordinario cada quince días en réxime de
autoconvocatoria.

Artigo 86. Funcións

Son funcións da Comisión Executiva Permanente:

a) Representar a EU ante a administración e na ac-
tividade pública e política.

b) Executar as decisións políticas e organizativas
de acordo coas resolucións do CPN.

c) Convocar as reunións do CPN e elaborar as pro-
postas que se someterán a debate.

d) Coordinar as actividades das Áreas de elabora-
ción, participación e toma de decisións colecti-
vas. Desde os órganos comarcais ao CPN.

e) Todas aquelas previstas nestes estatutos ou na
carta financeira.

f ) Coordinar a actividade entre o grupo parlamen-
tario, CPN e Áreas.

g) Todas aquelas que lle encomende o CPN.

Sección IV
Coordinación Nacional

Artigo 87. Coordinadora ou Coordinador
 Nacional

A Coordinadora ou Coordinador Nacional, que os-
tentará a máxima representación de EU nos actos

27



públicos, será elixido ou elixida polo CPN na Asem-
blea Nacional, sendo a duración do seu mandato
a que medie ata a seguinte Asemblea Nacional.

Artigo 88. Funcións

A Coordinadora ou Coordinador Nacional, que
dará habitualmente conta á Comisión Executiva
Nacional das súas xestións, terá, ademais, as se-
guintes funcións:

a) Coordinar o CPN e a Comisión Executiva Perma-
nente, presidindo as súas xuntanzas.

b) Propoñer ao CPN o organigrama e o equipo de
responsables da Comisión Executiva Perma-
nente.

c) Todas aquelas que o CPN lle encomende.

Sección V
Outros órganos de  coordinación

Artigo 89. As convencións

As convencións son instrumentos artelladores do
traballo colectivo das agrupacións, no proceso de
elaboración e discusión de materiais programáti-
cos e organizativos, tanto de ámbito nacional
como provincial.

Artigo 90. As convencións provinciais.

As convencións provinciais, como instrumento de
análise e elaboración de materiais son o elemento
de vertebración programática e organizativa, den-
tro da concepción actual do distrito electoral, es-
pecialmente nas eleccións xerais e autonómicas.

Artigo 91. Convocatoria

O Consello Político Nacional mandatará aos Con-
sellos Políticos Comarcais pertencentes a cada
unha das provincias para que organicen, entre
elas, unha Convención Provincial antes das elec-
cións xerais e autonómicas.

A ditas convencións poderanse convidar a persoas
de esquerdas que nos inflúan -e sobre as que in-
fluamos- e a representantes de movementos so-
ciais, os cales intervirán con voz, pero sen voto.

Artigo 92. Organización das Convencións Pro-
vinciais

Os Consellos Políticos Comarcais, xunto coa Secre-
taría de Organización, designarán entre elas, aos
membros do comité organizador, encargado de

elaborar as normas de participación, de recibir as
contribucións das comarcas e elaborar os borrado-
res dos documentos.

Entre os documentos a elaborar estaría a proposi-
ción dunha candidatura de consenso.

Artigo 93. Composición das Convencións Pro-
vinciais

A Convención Provincial comporase dun mínimo
de 50 persoas, das cales se reservará un mínimo
dun 10% para a non afiliación, que asistirán con
voz pero sen voto. 

Serán membros natos a Coordinación Xeral Co-
marcal e as persoas Coordinadoras de Área de
cada comarca, elixindo as comarcas ao resto da de-
legación, segundo as normas elaboradas polo co-
mité organizador que, en todo caso, respectarán
os criterios de pluralidade, representatividade e
equilibrio entre sexos e idade.

Artigo 94. Funcións da Convención Provincial

a) Propoñer a candidatura da provincia ás elec-
cións autonómicas e xerais.

b) Elixir no seu seo aos Administradores provinciais
nos procesos electorais.

Artigo 95. As convencións nacionais

As convencións nacionais poden ser convencións
prefedarais ou non.

A Convención Nacional é a estrutura organizativa
que, por delegación da Asemblea Nacional e/ou do
Consello Político Nacional, entenderá dos progra-
mas xerais relativos ás eleccións de ámbito galego

Serán convocadas polo CPN antes das Asembleas
federais e dos procesos electorais do ámbito de
Galicia.

Para cuestións de especial importancia no ámbito
de actuación de EU, o CPN poderá convocar unha
convención nacional.

Artigo 96. Composición das Convencións Na-
cionais 

A Composición das Convencións de programa au-
tonómico e municipal, contará cun mínimo de 100
persoas, das cales se reservará un mínimo dun 10%
para persoas  non afiliadas, que asistirán con voz
pero sen voto. 

Serán membros natos a persoa Coordinadora na-
cional, as persoas Coordinadoras  Comarcais e as
de Áreas. 
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O resto da delegación será elixida polas comarcas,
segundo as normas que aprobe o CPN que, en
todo caso respectarán os criterios de pluralidade,
representatividade e equilibrio entre sexos e idade.

Formarán parte con voz e voto, no caso de non ser
membros da delegación electa , os membros da
Executiva e do CPN.

Artigo 97. Funcións da Convención Nacional

Son funcións da Convención Nacional

a) Aprobar, trala discusión e debate, o informe
sobre o estado de Galicia, ou temas de especial
importancia, elaborado sobre a base dos infor-
mes do CPN.

b) Aprobar, trala discusión e debate, o programa
para as eleccións ao Parlamento de Galicia.

c) Aprobar, trala discusión e debate, o programa
marco para as eleccións municipais en Galicia.

d) Aprobar, trala discusión e debate, o documento
político sobre o tema obxecto de debate.

Artigo 98. Das Convencións Nacionais previas
á Asemblea Federal.

A composición da Convención Nacional que se
realice neste último caso será a que diten as nor-
mas de IU Federal.

Son funcións das convencións nacionais previas á
Asemblea Federal:

a) Adoptar, trala discusión e debate, os acordos
que considere oportunos acerca dos documen-
tos a debater na Asemblea de IU Federal.

b) Elixir, segundo as normas emanadas de IU Fede-
ral, a delegación que corresponda á Federación
para participar na Asemblea de IU Federal.

TÍTULO VI.
DA REPRESENTACIÓN

 INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I
A FORMA DE ELECCIÓN

DAS CANDIDATURAS

Artigo 99. A representación política de
 Esquerda Unida
A representación política Institucional de

 Esquerda Unida está formada polos cargos elixi-
dos nas listas desta formación política ou propos-
tos por EU nas coalicións das que forme parte
para os diversos niveis da estrutura do Estado e
da Unión Europea, así como membros de Xuntas
veciñais, conselleiros/as.

Sección I
Os procesos electorais

Artigo 100. Requisitos dos candidatos e candi-
datas

Todos os membros das candidaturas propostos
nos distintos procesos electorais terán que reunir
as condicións que establece o Estatuto do Cargo
Público, calquera proposta de candidatura que in-
cumpra o citado Estatuto ou as resolucións de EU,
será inelixible.

Para as candidatas e candidatos que non formen
parte de Esquerda Unida será requisito asinar un
documento de acatamento á carta financeira e o
estatuto do cargo público de Esquerda Unida. 

Artigo 101. Requisitos das candidaturas

As candidaturas, que poderán incluír a
 independentes, nas que sempre deberá figurar o
logotipo de EU, deberán reflectir a pluralidade po-
lítica e social e respectar o principio de equilibrio
entre sexos tendendo á paridade e idade.

Artigo 102. Elaboración das candidaturas

1.- Candidaturas de consenso

a. Todas as persoas e órganos que participen
nos procesos de confección de candidaturas
se verán na obriga de  intentar alcanzar o con-
senso para a súa aprobación.

b. A candidatura definitiva tenderá a incluír,
como mínimo, a un 20% de persoas menores
de 30 anos.  Esta porcentaxe deberase cumprir
en tramos máximos de cinco. 

2.- Candidaturas sen consenso

a. No suposto de que non se conseguira unha
única candidatura de consenso, poderá pre-
sentar candidatura completa ou incompleta
quen reúna un mínimo de un 10% de sinaturas
das persoas con voz e voto presentes na reu-
nión ou o dobre dos candidatos presentados.
As candidaturas presentadas deberán
 respectar os criterios establecidos no apartado
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anterior de idade e sexo, que deberán cum-
prirse tanto no conxunto da lista presentada
como nos seus sucesivos tramos de cinco.

b. As candidaturas presentadas deberán ter,
como mínimo, un número de candidatos/as
equivalente ao 50% das persoas a elixir. As
candidaturas serán pechadas e bloqueadas.

c. Coa excepción da candidatura á Presidencia da
Xunta, para o resto das candidaturas a cal-
quera outro proceso electoral (Xeral, autonó-
mico e municipal), a aplicación do principio de
proporcionalidade significa que non puidera
elixirse a cabeceira da lista ao marxe do resto
da candidatura

d. Os postos a elixir asignaranse polo sistema
proporcional puro. En caso de empate o posto
adxudicarase á lista máis votada.  Se o empate
o fose en votos procederase por sorteo

e. Ao ser obrigatorio que o resultado da vota-
ción, de non  conseguirse lista de consenso,
determine unha orde na candidatura resul-
tante, deberase seguir o seguinte sistema: A
proporcionalidade na adxudicación de postos
farase por tramos de cinco, segundo se exem-
plifica no Anexo Explicativo que consta ao final
destes Estatutos.

f. A votación efectuarase entre o conxunto da
 afiliación do ámbito territorial ao que corres-
ponda a candidatura

3.- Limitación nos cargos.

Os cargos públicos electos de EU non poderán per-
manecer no mesmo cargo, de xeito continuado,
máis de dúas lexislaturas, ou oito anos no suposto
de eleccións anticipadas. 

Excepcionalmente poderá prolongarse sempre
que obtiveran, en votación individualizada no ór-
gano competente para a súa elección, o 60% dos
votos emitidos e o 75% nas seguintes prórrogas.

Sección II
As eleccións locais

Artigo 103. Competencia

Corresponde á asemblea local a configuración da
candidatura ás eleccións locais, salvo que dita fun-
ción lle fose suspendida polo CPN no momento do

recoñecemento como agrupación. 

O CPN limitarase a garantir que a candidatura cum-
pre cos criterios políticos e programáticos de EU; en
caso de non cumprirse, remitirá á Asemblea Local
informe detallado para a oportuna rectificación.

No caso de que non exista Agrupación local cor-
responderá ao CPC (órgano/estrutura político res-
ponsable dese concello) a configuración da
candidatura ás eleccións locais.

Artigo 104. Coalicións para eleccións locais.

No caso de que unha asemblea Local acorde inte-
grarse con outras forzas para presentar candida-
tura unitaria nas eleccións municipais, deberá
comunicalo ao CPN, quen será a única instancia
que poida aprobar, ou rexeitar, o acordo, trala aná-
lise e discusión da documentación enviada que,
ineludiblemente incluirá:

a) Forzas políticas de ámbito galego que integra-
rán a candidatura.

b) Documento programático da candidatura.

c) Protocolo de constitución e funcionamento.

Artigo 105. Deputados e Deputadas provin-
ciais.

Celebradas as eleccións locais, se correspondese a
EU designar Deputados e Deputadas provinciais,
serán as Asembleas Locais e Comarcais correspon-
dentes as cales presentarán ao CPN proposta ra-
zoada das persoas candidatas. 

O CPN, respectando ao máximo os criterios das
Asembleas Locais e Comarcais, ordenará as pro-
postas e decidirá sobre a composición do grupo
de Deputados e Deputadas Provinciais.

Sección III
Eleccións europeas, xerais e

 autonómicas

Artigo 106. Eleccións xerais e autonómicas.

A elaboración das candidaturas para as eleccións
xerais e autonómicas realizarase conforme ao dis-
posto nos artigos referidos ás Convencións Provin-
ciais, sempre que no caso das Xerais non entren en
contradición co regulamento para as eleccións de
candidaturas.
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As comisións organizadoras das Convencións
 Provinciais elevarán ao CPN as candidaturas
 aprobadas polas Convencións Provinciais, o cal se
limitará a garantir que a candidatura cumpre cos
criterios políticos e programáticos de EU.

Artigo 107. Aprobación e ratificación de candi-
daturas das eleccións xerais e autonómicas.

No caso de eleccións Xerais o CPN aprobará as can-
didaturas e remitiraas ao Consello Político Federal
para a súa ratificación, segundo o establecido nos
Estatutos federais de IU.

No caso das eleccións autonómicas o CPN ratifi-
cará as candidaturas aprobadas nas Convencións
Provinciais.

Artigo 108. Parlamento europeo

Os membros de EU pertencentes ao Consello Polí-
tico Federal de IU defenderán os criterios que o CPN
elabore en relación á participación na candidatura.

Para as eleccións a Parlamento Europeo, no caso
de que existiran candidaturas alternativas articu-
laranse procesos de consulta á afiliación en forma
de primarias ou outras conforme ao desenvolve-
mento establecido no Regulamento. O resultado
das consultas será vinculante e so poderá ser alte-
rado para respectar a paridade en cumprimento
do establecido nos presentes Estatutos.

CAPÍTULO II
O ESTATUTO DO CARGO PÚBLICO

Artigo 109. Principios

Os cargos públicos, como representación política
de EU nas institucións, teñen como función funda-
mental a aplicación e desenvolvemento do
 Programa electoral no ámbito da súa competencia
de maneira creadora, cumprindo sempre as orien-
tacións e disposicións dos órganos de Dirección
competentes de EU.

Artigo 110. O Cargo público

Enténdese por Cargo público de EU todo membro
de Gobernos, Consellos, Deputadas e Deputados,
Senadoras e Senadores, Alcaldesas e Alcaldes,
Concelleiras e Concelleiros, Deputadas e Deputa-
dos provinciais, representantes nomeados por EU,
os seus grupos institucionais ou representantes

institucionais en radio e televisión, patronatos,
consorcios, empresas públicas o mixtas e calquera
outro que desenvolva un cometido institucional.

Todos Os cargos públicos elixidos nas candidaturas
de EU ou propostos por EU en coalicións electorais,
estarán afectados por este Estatuto do Cargo Pú-
blico.

Artigo 111. O persoal de confianza

O persoal de confianza política que poida deri-
varse da representación institucional terá, a estes
efectos, a mesma consideración que os cargos pú-
blicos, independentemente das relacións contrac-
tuais ou laborais que teñan coas Administracións
Públicas e coa propia EU.

Artigo 112. Competencias dos cargos públicos

Son competencias dos cargos públicos:

a) Representar a EU no ámbito correspondente, se-
gundo a responsabilidade e dedicación que os-
tente no Grupo Institucional do que forme
parte.

b) No traballo diario, realizar as xestións e presen-
tar as iniciativas oportunas, en cumprimento do
programa electoral e das resolucións e acordos
que o desenvolven nas Institucións. Realizar
propostas políticas aos órganos de dirección
sobre liñas xerais do programa electoral, na súa
actualización permanente e na súa interpreta-
ción e desenvolvemento

c) Todas as que lles outorgan as Leis de Estado e os
Regulamentos das institucións dentro do marco
político que para os adscritos de EU establecen
estes Estatutos.

Artigo 113. Dereitos do cargo público

Son dereitos dos cargos públicos de EU todos
aqueles que o son do conxunto da afiliación a EU,
segundo o recollido nestes Estatutos, sen excep-
ción ou limitación respecto dalgún deles e, ade-
mais e en concreto pola función do seu cargo
institucional, os seguintes:

a) Respecto á súa función por parte da organiza-
ción de EU

b) Recibir canta información lle sexa precisa para a
súa acción institucional, tanto dos órganos po-
líticos de EU como de IU federal.

c) De información de todas as decisións ou infor-
mes que lles afecten ou competan.
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d) De asistencia técnica e apoio para o desenvol-
vemento da súa actividade.

e) De defensa xurídica fronte aos problemas deri-
vados do exercicio do cargo. No caso de que o
cargo público sexa quen pretenda promover ac-
cións legais, o Consello Político que o propuxera
será quen deba autorizalas e garantir o sustento
económico do procedemento. 

f ) De ostentar a representación pública de EU na
Institución onde desenvolven as súas funcións.

g) A percibir o salario e indemnizacións que fixe EU.

h) A facer propostas políticas e de desenvolve-
mento programático aos órganos de dirección
de EU.

i) A formación e actualización permanente nos
temas para os que ostenten a representación de
EU.

j) A dispor dos fondos e medios necesarios para o
desenvolvemento eficaz das súas funcións.

Artigo 114. Deberes do Cargo público

Son deberes dos cargos públicos de EU todos
aqueles que o son do conxunto da afiliación a EU,
segundo o recollido nestes Estatutos, sen excep-
ción ou limitación respecto dalgún deles e, ade-
mais e en concreto pola función do seu cargo
institucional, os seguintes:

a) De manter a lealdade e o compromiso con EU
en cuxas listas electorais foi persoa elixida.

b) De cumprir as tarefas do cargo con dedicación
plena, de acordo co reparto de funcións do seu
grupo institucional da organización.

c) De manter a vinculación e o respecto ao pro-
grama electoral de EU, Principios Xerais, Estatu-
tos, Acordos e Resolucións, que se aproben nos
órganos competentes de EU.

d) De informar de forma permanente ás
 organizacións de EU, aos movementos sociais e
á cidadanía.

e) Presentar anualmente un balance de xestión,
para o seu debate nos órganos do ámbito da súa
competencia. Dito balance será publico. 

f ) De poñerse a disposición dos órganos de EU
para canta información sobre as súas funcións
soliciten e seguir os criterios emanados dos ór-
ganos de Dirección. 

g) De formarse e capacitarse de forma permanente

para o correcto desenvolvemento do seu cargo.

h) Declarar as súas fontes de ingresos económicos
e patrimoniais ao seren elixidas e elixidos cargos
públicos, así como os seus intereses privados,
comunicando en cada momento calquera varia-
ción que se produza e facendo unha declaración
de novo ao final do mandato, autorizando a EU
á súa publicación.

i) De suxeición ao réxime económico relativo a sa-
larios e indemnizacións por gastos derivados do
exercicio do cargo público que estableza o ór-
gano competente de EU, previa audiencia dos in-
teresados.

k) De manter o cargo a disposición do órgano cor-
respondente de EU, mediante o compromiso
público de dimisión no cargo no suposto de
ruptura con EU.

l) Informar, polo menos trimestralmente, da súa xes-
tión aos órganos do ámbito da súa competencia.

m) É obriga de Deputados e Deputadas autonómi-
cas e do Congreso, Senadores, e Senadoras, Eu-
rodeputados e Eurodeputadas ingresar as súas
remuneracións por todos conceptos a EU. As
deputadas e deputados ao Congreso e Senado-
res, deputadas e deputados europeos e con
cargos de representación elixidos polos órga-
nos federais farano a EU Federal; as deputadas
e deputados autonómicos e cargos elixidos
polos órganos de Esquerda Unida farano a Es-
querda Unida, tal como marcan estes estatutos
e a Carta financeira. O non facelo significará un
incumprimento expreso das presentes normas. 

n) Participar e inscribirse no área do ámbito da súa
competencia, incorporándose de forma activa
ao proceso de elaboración e desenvolvemento
programático nas Áreas de elaboración, partici-
pación e toma de decisións colectivas.

ñ) Coordinar os seus traballos coas Áreas de elabo-
ración mediante o  intercambio áxil de informa-
ción coas mesmas sobre a actividade
parlamentaria, tanto propia como allea. 

o) Absterse de participar publicamente como
cargo público e mentres dure o seu mandato en
calquera celebración ou procesión relixiosa.

p) A actuación e voto dos cargos públicos de EU
dentro das institucións quedará vinculada polos
acordos aprobados pola dirección política ou
polo grupo institucional correspondente,
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 segundo as súas competencias.

q) Promover a participación cidadá na elaboración
e execución das políticas que se desenvolven
nas institucións, especialmente na súa área de
traballo.

r) Axudar á formación dos adscritos e adscritas,
transmitindo a súa experiencia, coñecementos e
habilidades.

s) Separar radicalmente os intereses patrimoniais
persoais e da actuación pública 

t) Non utilizar información recibida ou coñecida
como consecuencia do exercicio do cargo  pú-
blico para favorecer intereses privados propios
ou alleos.

u) Contribuír economicamente a EU segundo a
carta financeira.

v)  Renunciar publicamente ao inicio do seu man-
dato a calquera tipo de privilexio derivado do
cargo, innecesario para o traballo político, que
lles outorguen polo feito de ostentar un cargo
institucional.

Artigo 115 Equilibrio de sexos

Para a representación institucional de EU en órga-
nos de segunda elección ou de representación
parlamentaria (Consello de Administración de
RTVG, Valedor do pobo, persoal de confianza, etc.,),
en aplicación do principio de equilibrio entre
sexos, polo menos a metade dos postos a cubrir
serán mulleres. Para a adxudicación destes  postos
terase en conta o  seu nivel  de importancia procu-
rando un reparto equitativo entre mulleres e
homes tamén dende esa perspectiva.

Artigo 116. Incompatibilidades

a) Non se poderá simultanear máis dun cargo de
representación institucional, a excepción dos
derivados das obrigacións do posto que se
ocupa.

b) As persoas afiliadas a EU que ocupen cargos pú-
blicos e, á súa vez, teñan responsabilidades
 organizativas ou políticas en EU, a petición dos
Órganos correspondentes,  farán balance perió-
dico sobre a súa actuación, para determinar o
grao de incompatibilidade e resolver en conse-
cuencia. Só nese caso poderanse simultaneara
dous cargos, un no interno da organización e
outro de carácter institucional. Débese, non obs-
tante, tender a non simultanear as dúas funcións.

c) En aras á maior transparencia e ética no exerci-
cio das funcións de cargo público, non se debe-
rán simultanear con dito exercicio actividades
que reduzan a capacidade de actuación do
cargo público na Institución, nin que poidan be-
neficiar a súa actividade privada pola informa-
ción da que dispón pola súa condición.

d) A representación institucional municipal será in-
compatible coa de Parlamentos Autonómicos,
as Cortes e o Parlamento Europeo.

Artigo 117. Elección do Cargo Público. 

En coherencia co formulamento do “proceso de
elección e formalización de candidaturas” os car-
gos públicos e o persoal de confianza serán elixi-
dos sempre polo seu órgano de base, ou no seu
defecto polo órgano correspondente, indepen-
dentemente da lexislación actual decrete outros
mecanismos de selección.

TÍTULO VII
A COMUNICACIÓN

Sección I
A proxección pública de

Esquerda Unida

Artigo 118.   Comunicación e Imaxe.

EU desenvolverá unha política de publicacións
propias, baixo a responsabilidade e Dirección do
Consello Político Nacional ou os Consellos Políticos
de base e de cuxa execución encargaranse as se-
cretarías de Comunicación.

A comunicación e imaxe de EU terá unha unifor-
midade en todos os niveis, seguindo as directrices
do CPN.

Artigo 119. Adecuación ás novas formas de
 expresión e comunicación libre.

Esquerda Unida disporá dunha páxina web, contas
de correo electrónico e outras formas de comuni-
cación electrónica para:

- facilitar a comunicación co máis amplo nú-
mero de persoas posibles

- axilizar a información tanto á afiliación como
ao resto da sociedade 
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- facilitar a libre difusión das ideas e opinións

facilitar os procesos participativos tanto da afi-
liación como das persoas que queiran achegar
ideas, opinións ou propostas

Nas páxinas web de Esquerda Unida publicaranse
nun prazo máximo de 30 días os acordos dos ór-
ganos de dirección tal como determine o Consello
Político correspondente.

Todo o que, en virtude do principio de transparen-
cia de EU sexa obrigatorio publicar, tamén publi-
carase na páxina web, tal como determine o
Consello Político correspondente.

Sección II
A comunicación interna en

Esquerda Unida

Artigo 120. Da comunicación interna.

A comunicación interna será realizada preferente-
mente por medio de correo electrónico.

Cando unha persoa afiliada sinale este medio
como preferente, será a única forma de comunica-
ción.

Os membros dos órganos estatutarios e os cargos
institucionais deberán ter unha conta de correo
electrónica a través da cal se realizarán todas as co-
municacións.

TÍTULO VIII
ADMINISTRACIÓN E

FINANZAS

CAPÍTULO I
PERSOAL AO SERVIZO DE 

ESQUERDA UNIDA

Artigo 121. Competencia

A contratación de persoal para o desenvolve-
mento de tarefas políticas e para o persoal admi-
nistrativo, tanto ao servizo de Esquerda Unida
como dos grupos institucionais de Esquerda
Unida, será competencia do Consello Político do

ámbito correspondente.

A autorización para a contratación de persoal para
o desenvolvemento de tarefas políticas e persoal
administrativo será competencia do CPN.

Os postos de liberación política serán aprobados
polo Consello Político do ámbito correspondente,
que elixirá as persoas idóneas para ocupalos en fun-
ción do seu cargo ou responsabilidade orgánica.

A contratación de persoal eventual (segundo o
EBEP) con cargo aos orzamentos das diferentes
institucións serán aprobados polo Consello Polí-
tico do ámbito correspondente.

Para a selección de persoal administrativo pode-
rase delegar na executiva correspondente.

Artigo 122. Procedemento.

Para a contratación de persoal para o desenvolve-
mento de tarefas políticas, tanto ao servizo de Es-
querda Unida como dos grupos institucionais de
Esquerda Unida, elixirase as persoas idóneas para
ocupalos en función do seu cargo ou responsabi-
lidade orgánica.

Para contratación de persoal administrativo, tanto
ao servizo de Esquerda Unida como dos grupos
institucionais de Esquerda Unida, darase a máxima
publicidade no seo de EU, e será elixido en base
aos méritos e capacidade que concorran nos inte-
resados e interesadas. 

De todas as contratacións informarase á executiva
nacional.

O CPN poderá revocar por maioría de 3/5 a selec-
ción realizada por un CPC ou CPL.

CAPÍTULO II
FINANZAS

Artigo 123. Da administración das finanzas

A administración de todos os recursos de Esquerda
Unida realizarase considerando o marco Xeral que
establece a lexislación sobre partidos políticos, os
presentes estatutos e a carta financeira de Es-
querda Unida.

Artigo 124. Principios xerais.

Serán principios da administración dos recursos de
Esquerda Unida e da carta financeira de Esquerda
Unida os seguintes:
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- Suficiencia

- Transparencia na xestión dos recursos

- Principio de solidariedade, tanto interna-
mente na organización de Esquerda Unida,
como con outras federacións de Izquierda
Unida, así como destinando un 0,7% dos recur-
sos a programas de solidariedade. 

- Xestión centralizada. A obtención e distribu-
ción de recursos actuarase baixo o principio de
caixa común.

- A actividade económica financeira de Es-
querda Unida estará sometida ao réxime de or-
zamento anual e aos principios de control
interno, de contabilidade e de unidade de
caixa.

Árticulo 125. Da carta financeira.

Na Carta Financeira de EU estableceranse con por-
menor todos os aspectos da xestión económica.

A carta financeira vinculará a todos os niveis orgá-
nicos de Esquerda Unida, aos cargos orgánicos e
públicos de Esquerda Unida e ao persoal ao ser-
vizo de Esquerda Unida.

A Carta financeira será revisada e aprobada pola
Asemblea Nacional cada catro anos como mínimo. 

O CPN poderá revisar a Carta Financeira por maio-
ría de 3/5, sempre e cando se respecten os seus
principios xerais e os presentes estatutos.

Artigo 126. Procedencia dos recursos económi-
cos de EU

Os recursos financeiros de EU proveñen de:

a) As cotas ordinarias e achegas extraordinarias de
persoas afiliadas e simpatizantes.

b) As achegas dos cargos públicos a todos os niveis.

c) Os donativos, axudas e outros recursos que
xeren actividades de EU de acordo coa lexisla-
ción vixente.

d) As asignacións dos grupos e cargos institucio-
nais a todos os niveis.

e) Subvencións procedentes da Lei de
 Financiamento dos Partidos Políticos e calquera
outra achega económica prevista legalmente.

f ) Calquera outro ingreso que sexa conforme coa
lei e coa ética de esquerda.

Artigo 127. Da administración económica aos
varios niveis organizativos

A Comisión Executiva administrará todos os recur-
sos económicos de EU de acordo coa lexislación
vixente e atendendo aos criterios de transparencia,
eficacia, solidariedade e descentralización e caixa
única.

Cos mesmos criterios e en coordinación coa Secre-
taría de Administración e Finanzas, corresponde aos
Consellos Locais e Comarcais a administración dos
recursos económicos asignados ao seu ámbito.

As subvencións dos grupos municipais, supramu-
nicipais e parlamentarios serán xestionadas con-
xuntamente entre cada grupo, o Consello Político
correspondente e a Secretaría de Administración
e Finanzas de EU, de acordo con estes Estatutos e
a Carta Financeira.

Todos os Consellos Políticos designarán unha Se-
cretaría de Administración e Finanzas, encargada
da xestión de todos os recursos. En aqueles colec-
tivos nos cales non exista Consello Político Local, a
xestión realizarase pola Secretaría de Administra-
ción e Finanzas do ámbito comarcal.

Anualmente todos os Consellos Políticos deberán
elaborar o Orzamento e a liquidación do Orza-
mento do ano anterior. 

No caso dos Colectivos Locais ou comarcais, o pro-
xecto de orzamento e a liquidación do ano ante-
rior serán sometidos a aprobación da Asemblea do
colectivo na primeira reunión anual, e a súa ratifi-
cación polo CPC. 

Tamén informarase ás asembleas do Orzamento e
a Liquidación globais de Esquerda Unida.

O CPN poderá establecer unha cantidade mínima
a achegar polos Colectivos Locais dos ingresos que
estes perciben procedentes dos cargos públicos e
grupos municipais, de acordo cos criterios estable-
cidos nestes Estatutos e na Carta Financeira de EU.

Os Consellos Políticos Comarcais poderán estable-
cer unha cantidade mínima a achegar polos Colec-
tivos Locais dos ingresos que estes perciben
procedentes dos cargos públicos e grupos muni-
cipais, de acordo cos criterios establecidos nestes
Estatutos e na Carta Financeira de EU.

As Áreas terán asignada unha dotación económica
de acordo coas posibilidades orzamentarias de EU
e o que se estableza na Carta Financeira.

Os recursos de EU constitúen unha unidade admi-
nistrativa que funciona co principio de caixa
común. O principio de caixa común reflectirase na
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existencia dun so titular de EU, e dun NIF único
para todas as contas de EU. 

Artigo 128. Das cotas de afiliación: a súa xes-
tión e o seu reparto

Para a participación da afiliación no sostemento
económico de EU establécese unha cota mínima
por ano igual para todas as persoas afiliadas. 

As achegas da afiliación distribuiranse dende a Se-
cretaría de Administración e Finanzas de xeito que,
unha vez achegada a parte correspondente ao
Fondo Federal de Solidariedade, o 75% restante
sexa distribuído en partes iguais no nivel nacional,
comarcal e local. 

Quedarán exentas da cota mínima as persoas afi-
liadas con ingresos iguais ou inferiores ao Salario
Mínimo Interprofesional para as que se establecerá
unha cota simbólica polo CPN. 

A contía das cotas mínima e simbólica establece-
rase na carta financeira ou nos ORZAMENTOS
anuais.

As cotas pagaranse preferentemente mediante
domiciliación bancaria individual ou excepcional-
mente mediante ingreso na conta corrente que EU
establecerá a tal efecto. O CPN actualizará cando
corresponda a cota mínima. As persoas que se afi-
lien deberán abonar o importe da cota correspon-
dente ao semestre no que se afilian para facer
efectiva a súa afiliación.

O abono da cota será necesario para o exercicio de
todos os dereitos derivados da afiliación a EU. 

As achegas que correspondan aos Colectivos Co-
marcais e Locais entregaranse pola organización
nacional de Esquerda Unida en dous prazos
anuais, dentro dos dous meses seguintes ao
 libramento dos recibos das cotas ás persoas afilia-
das.

Artigo 129. Achegas económicas EU-IU

As achegas de recursos económicos tanto dende
EU a IU como de IU a EU acordaranse anualmente
entre IU e o CPN de EU.

Artigo 130. Do apoio económico aos partidos e
correntes

De entre a distribución dos recursos ordinarios,
unha parte destinarase aos diferentes compoñen-
tes de EU: partidos e correntes de opinión estables
legalmente constituídos en EU, aos que se lles do-
tará para o seu funcionamento dunha subvención

cuxa contía será establecida anualmente no orza-
mento de EU en función do disposto na Carta Fi-
nanceira, tendo en conta principalmente criterios
cuantitativos de afiliación e de implantación
 territorial. 

Este principio aplicarase tamén en aqueles colec-
tivos e comarcas que obteñan ingresos institucio-
nais de acordo ao que establece a Carta Financeira
e os respectivos orzamentos.

O resto de correntes, grupos organizados e colec-
tivos teñan acceso aos recursos xerais e á financia-
mento finalista das súas actividades.

As axudas serán propostas, argumentadas e apro-
badas polo CPN de EU.

Artigo 131.  Da Unidade Administrativa de Re-
cadación de Esquerda Unida

A Secretaría de Administración e Finanzas será a
responsable da Unidade Administrativa de Reca-
dación de Esquerda Unida.

Serán funcións da UAR de Esquerda Unida:

1. As establecidas con carácter xeral para a UAR Fe-
deral pero restrinxidas ao ámbito de actuación
de Esquerda Unida

2. O mantemento, no seu ámbito, dos datos para
a xestión, actualización e  transmisión á UAR
 federal

3. A resolución de incidencias no proceso de xes-
tión da cota e xestión de impagados.

4. A coordinación da edición da tarxeta de afilia-
ción a EU e resolucións de incidencias, no seu
caso.

5. A explotación da información no seu ámbito de
actuación.

6. As relacións coas organizacións de base de Es-
querda Unida.

CAPÍTULO III
DO CENSO

Artigo 132. O Censo.

Constitúe o censo de afiliación o conxunto de per-
soas afiliadas adscritas a unha Asemblea de Base,
que reúnan todas e cada unha das condicións para
ter plenos dereitos e deberes, unificándose os cen-
sos de cotización e afiliación a tal efecto. Os res-
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ponsables de dito censo serán as persoas respon-
sables da Secretaría de Organización da Asemblea
correspondente, ou a persoa na que estes dele-
guen.

O Censo de afiliación deberá estar actualizado de
forma permanente e os seus datos persoais debe-
rán coincidir con veracidade coa situación actual
das persoas afiliadas, de conformidade coa Lei Or-
gánica de Protección de Datos de carácter persoal
e demais lexislación aplicable. É responsabilidade
da Secretaría de Administración e Finanzas velar
pola corrección e certeza do Censo de afiliación no
ámbito de Galicia.

Artigo 133. Información do censo.

EU porá a disposición do conxunto da afiliación os
censos desta, sempre que se solicite, segundo o re-
gulamento previsto no artigo 22 destes estatutos,
e conforme ao regulamento que desenvolve o
exercicio dos dereitos dos afiliados. 

A afiliación das Asembleas de Base de EU terá ac-
ceso aos Censos, que se exporán co tempo sufi-
ciente para seren consultados antes da celebración
dunha Asemblea Local de Base sempre que sexa
electiva. 

Na primeira sesión do órgano da Asemblea de
Base que se celebre trala exposición dos censos a
que se refire o parágrafo anterior darase conta das
altas e baixas producidas nese período trimestral,
incorporándose dita información á acta da sesión.

A certificación dos censos aos efectos de celebra-
ción de Asembleas Electivas corresponderá ás Se-
cretarías de Administración e Finanzas. 

As persoas Coordinadoras de Áreas ratificadas nos
seus respectivos Consellos Políticos, poderán ac-
ceder á información recollida nos censos referida
exclusivamente aos datos de comunicación e con-
tacto coas persoas afiliadas circunscritas en cada
área para o correcto desenvolvemento das súas
actividades, a transparente comunicación coa
 afiliación e a divulgación de iniciativas e convoca-
torias cara as e os interesados, e esta información
terase que facilitar e actualizar de forma perma-
nente desde a responsabilidade de organización
de cada ámbito territorial. 

Así mesmo, as persoas  afiliadas das áreas transver-
sais de muller e Igualdade, maiores e xoves
 disporán dos datos de comunicación e contacto
de todas as persoas militantes das súas respectivas
realidades transversais (mulleres, maiores de 65 e

menores de 31 anos)

Artigo 134. Carné de afiliación.

Ás persoas afiliadas entregaráselles un carné de
afiliación no que se reflicta a súa condición de per-
soa afiliada a EU.

Será responsabilidade da Secretaría de Adminis-
tración e Finanzas facilitar á afiliación a tarxeta nun
período máximo de 3 meses desde a alta. 

TÍTULO IX
DOS ÓRGANOS DE CONTROL

CAPÍTULO I
DA COMISIÓN DE GARANTÍAS

Artigo 135.  A comisión de control e garantías.

A Comisión de control e garantías é o órgano que
vela polos dereitos das persoas afiliadas, que lles
dá seguridade fronte a posibles actuacións arbitra-
rias dos órganos de dirección e os ampare fronte a
prácticas discriminatorias.

Á súa vez poderá actuar nos conflitos xurdidos por
condutas que supoñan violación das obrigas indi-
viduais ou colectivas

A ela  poderase recorrer de forma individual ou co-
lectiva, en segunda instancia.

Artigo 136. Elección, composición e funciona-
mento da Comisión de Control e Garantías de EU.

A Comisión de Control e Garantías de EU será eli-
xida pola Asemblea de EU para un mandato igual
ao do CPN por, polo menos, tres quintos dos seus
compoñentes, entre persoas cunha antigüidade
de afiliación maior de 5 anos.

Estará composta por 4 membros que non desen-
volvan ningunha outra responsabilidade interna
ou institucional. Absteranse de intervir nos asuntos
que afecten a súa comarca. Designarán no seu
seno un Coordinador ou Coordinadora que exer-
cerá de Voceiro ou Voceira e dirimirá co seu voto
os posibles empates. 

Informarán ao CPN cando sexan requiridos.

O Regulamento interno da Comisión de Control e
Garantías de EU será revisado polo CPN na súa pri-
meira reunión despois dunha Asemblea ordinaria
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de EU. A tal efecto, a Comisión de Control e Garan-
tías de EU elevará a pertinente proposta ao CPN.

As decisións da Comisión de Control e Garantías
de EU poderán ser recorridas ante a Comisión de
Arbitraxe e Garantías Democráticas Federal.

Artigo 137. Funcións da Comisión de Control e
Garantías de EU.

Son funcións da Comisión de Control e Garantías
de EU:

a) Defender os dereitos das persoas afiliadas.

b) Suspender cautelarmente, en caso de recurso,
decisións dun órgano de Dirección que poidan
vulnerar os dereitos das persoas afiliadas esta-
blecidos nos presentes Estatutos.

c) Mediar nos conflitos entre os diversos órganos.

d) Entender nos casos de sanción segundo o dis-
posto nos artigos anteriores.

e) Interpretar os presentes Estatutos en caso de
 recurso.

f ) Presentar un informe xeral á Asemblea de EU
sobre a xestión e cumprimento dos principios de
funcionamento efectuados polos órganos de di-
rección de EU entre Asembleas.

Artigo 138. Principios de actuación.

Na tramitación dos conflitos, tanto no órgano po-
lítico como nas Comisións de Control de Garantías
actuarase de acordo cos principios de:

a) audiencia obrigatoria ás partes

b) equidade e respecto aos dereitos de defensa

c) respecto á presunción de inocencia, suspendén-
dose cautelarmente a decisión recorrida mentres
dure a tramitación do proceso, excepto para
aqueles casos nos que os feitos puideran ser
constitutivos dunha infracción tipificada como
moi grave para os cales poderanse adoptar as
medidas cautelares previstas nos Estatutos. No
caso de que xa estiveran adoptadas as medidas
cautelares a  Comisión de Control de Garantías ra-
tificaraas ou suspenderaas ao aceptar o recurso. 

d) a resolución será motivada.

Naqueles conflitos que afecten a aspectos políticos
e simultaneamente a aspectos estatutarios, as Co-
misións de Garantías non coñecerán en ningún
caso dos aspectos de carácter político, é dicir,
aqueles relacionados coas discrepancias na elabo-
ración, interpretación e aplicación de programas e

resolucións políticas, e resolverán unicamente os
aspectos que afecten os dereitos e deberes da afi-
liación, partidos e correntes que configuran EU, é
dicir, o referido a:

- Incumprimento de deberes.

- Vulneración de dereitos.

- Ruptura das normas de funcionamento.

- En canto á interpretación dos Estatutos, a Co-
misión poderán, a petición da parte, emitir un
ditame no que se responda á cuestión ou cues-
tións presentadas.

CAPÍTULO II
DA COMISIÓN REVISORA

DE CONTAS

Artigo 139. Elección, composición e funciona-
mento da Comisión Revisora de Contas de EU.

A Comisión Revisora de Contas estará composta
por un número impar de membros elixidos pola
Asemblea de EU por un período igual ao do CPN,
entre persoas cunha antigüidade de afiliación
maior de 5 anos.

Elixirá no seu seno unha persoa Coordinadora  que
exercerá de Voceiro e dirimirá co seu voto os posi-
bles empates.

Dotarase dun Regulamento de Réxime Interno que
será ratificado polo CPN.

Informará ao CPN cando sexa requirida.

Artigo 140. Funcións da Comisión Revisora de
Contas de EU.

Son funcións da Comisión Revisora de Contas:

a) Revisar a contabilidade de EU.

b) Facer propostas ao CPN para a mellor xestión
económica.

c) Auditar as Contas de Colectivos ou Consellos Po-
líticos Comarcais a petición destes, ou cando o
solicite o CPN.

d) Controlar o cumprimento da distribución por
parte da Secretaría de Administración e Finan-
zas das contribucións da afiliación, tal como se
di nos presentes Estatutos.

e) Presentar un informe xeral á Asemblea de EU
sobre a xestión económica levada a cabo polos
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órganos de dirección de EU entre Asembleas.

Os órganos pertinentes presentarán os documen-
tos necesarios para a Auditoría na Comisión Revi-
sora de Contas no prazo de 30 días desde a
solicitude da Auditoría.

CAPÍTULO III
DISPOSICIÓNS COMÚNS AOS

ORGANOS DE CONTROL

Artigo 141. Perda da condición de membro da
Comisión de Control e Garantías e da comisión
revisora de contas de EU.

Ningún membro destas Comisións poderá ser re-
vogado polos órganos políticos.

Perderase a condición de membro por:

a) Falecemento

b) Perda da condición de afiliado ou afiliada

c) Falta de asistencia non xustificada a máis de tres
reunións.

d) Acordo do resto dos membros da Comisión se
tivese acontecido algunha denuncia por falta de
imparcialidade e existisen probas de tal com-
portamento.

As posibles vacantes cubriranse mediante elección
no CPN, por maioría de polo menos tres quintos

dos seus membros.

TÍTULO X
VULNERACIÓN DE DEREITOS

E INCUMPRIMENTOS
DE DEBERES

CAPÍTULO I
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

INCLUIRÍA A PRESCRICIÓN E AS
MEDIDAS CAUTELARES

Artigo 142. Cualificación das infraccións.

As infraccións que poidan cometer as persoas ou
os órganos colectivos clasificaranse en leves, gra-

ves ou moi graves.

Artigo 143. Infraccións leves.

Consideraranse infraccións leves:

a)  A falta de respecto aos órganos de EU ou ás per-
soas afiliadas, no exercicio da actividade polí-
tica, cando este comportamento non teña
repercusión pública.

b) A neglixencia no cumprimento dos deberes
contemplados nos Estatutos para as persoas afi-
liadas a EU.

c) As condutas descritas como faltas graves ou moi
graves cando non tivesen entidade suficiente
para ser cualificadas como tales.

Artigo 144. Infraccións graves.

Consideraranse infraccións graves:

a) As reflectidas no artigo anterior, cando estas
teñan repercusión externa ou sexan realizadas
por membros da organización que ostenten car-
gos de representatividade na mesma ou en ins-
titucións.

b) As que supoñan reiteración das condutas expre-
sadas no artigo anterior, relativo ás infraccións
leves, nun prazo de dous anos, se existiu adver-
tencia dos órganos de Dirección corresponden-
tes.

c) A obstrución do labor e das decisións dos órga-
nos de Dirección de EU.

d) A manifestación pública, por calquera medio de
difusión, de opinións, ideas ou comentarios con-
trarios as decisións, acordos e resolucións dos
órganos de EU adoptados no marco das súas
competencias.

e) A ofensa persoal grave a calquera persoa afiliada
que menoscabe o seu prestixio ou imaxe ou a
dos órganos colexiados dos que forma parte.  

f ) Comisión de actos ou accións de discriminación
por motivos de sexo, raza, idade, relixión, orien-
tación sexual ou de identidade de xénero.

Artigo 145. Infraccións moi graves.

Consideraranse infraccións moi graves:

a) A reiteración das condutas graves, previamente
sancionadas en firme.

b) A integración oficial dunha persoa afiliada na
lista electoral doutro partido ou coalición non
acordada ou avaliada pola organización.
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c) A subscrición ou apoio de moción de censura
con outro partido ou coalición ou a iniciativa
propia,  contrariando os acordos establecidos
polos órganos competentes de  EU.

d) Solicitar o voto para unha lista electoral non
avaliada pola organización e que vaia en contra
da política de pactos de EU.

e) A actuación en contra dos acordos, decisións ou
resolucións expresamente adoptados polos ór-
ganos da organización no marco das súas com-
petencias.

f ) As agresións físicas a outras persoas afiliadas.

g) O deterioro, dano ou menoscabo graves da
imaxe pública da organización, os seus órganos
e cargos políticos ou cargos públicos.

h) Concorrer en candidaturas electorais, ou realizar
de forma pública e notoria campaña en apoio
das mesmas, cando estas se presenten en com-
petencia coas legalizadas por EU, IU ou as súas
federacións.

i) A manipulación do censo de afiliación e/ou a súa
difusión sen a correspondente autorización.

k) No caso de persoas nomeadas para espazos e
cargos públicos con calquera tipo de remunera-
ción, o incumprimento da Carta e o Acordo Fi-
nanceiro asinados con IU ou con EU.

l) Incumprir o réxime económico fixado polo ór-
gano competente ou non ingresar as remunera-
cións ás que ven obrigado o cargo público.

m) A apropiación ou o desvío de fondos ou outros
recursos económicos de EU contemplados nos
presentes Estatutos (subvencións, achegas de
cargos públicos, etc.)

n) Comisión de delitos contra a integridade física,
sexual, moral ou psicolóxico ás mulleres, unha
vez recaída sentencia condenatoria sobre dito/a
afiliado/a

ñ) Ser condenado por xenofobia, LGTBI fobia (1) ou
racismo. Por violencia de xénero

o) Ser procesado por accións delictivas.

p) Que exista sentenza firme no caso da comisión
dun delito que vaia en contra dos principios de-
fendidos por EU.

q) O abandono ou a non integración nos grupos
institucionais constituídos polas candidaturas
legalizadas por IU ou as súas organizacións ter-

ritoriais federadas.

r)  Ser condenado en caso de corrupción, violencia
de xénero o malversación de fondos públicos.

s) O incumprimento puntual sen xustificación
aceptada polos órganos das decisións adopta-
das polos mesmos en materia de liña política

t) A participación, por parte dun cargo público de
EU, nun caso de corrupción durante o desem-
peño do seu traballo institucional

u) A actuación en contra dos acordos, decisións
ou resolucións expresamente adoptados polos
órganos da organización no marco das súas
 competencias.

v) O incumprimento das medidas disciplinarias.

w) Sendo cargo público, por asinar un acordo elec-
toral ou de goberno contrario á decisión da súa
Asemblea correspondente ou non avaliado por
ningún órgano. 

x) Por  afiliarse a un partido político non integrado
en IU ou EU.

Artigo 146. Medidas sancionadoras.

As medidas sancionadoras poderán consistir en:

a) Para as infraccións leves a amoestación interna
e/ou pública.

b) Para as infraccións graves a suspensión dos de-
reitos como persoa afiliada, en todo ou en parte,
por un período desde un mes ata un ano. 

c) Para as infraccións moi graves a suspensión dos
dereitos como persoa afiliada por un período
dende un ano a dous anos ou á expulsión de E.U. 

d) A disolución do órgano expedientado

En caso de que a infracción moi grave implique a
participación por parte dun cargo público de EU
nun caso de corrupción durante o desenvolve-
mento do seu traballo institucional, a medida san-
cionadora será sempre a expulsión de EU.

Cando a sanción moi grave sexa polas infraccións
tipificadas nos puntos b, c, d, h, k, p, q, t, v, w e x do
artigo (faltas moi graves), a medida sancionadora
será sempre a expulsión.

Artigo 147. Prescrición das infraccións.

As infraccións prescribirán aos  tres meses as leves,
aos seis meses as graves e ao ano as moi graves.

O prazo de prescrición comezará a contarse desde
a comisión dos feitos.
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No suposto de que os feitos foran ocultados, o
prazo de prescrición comezará a contarse desde
que son descubertos. 

A comunicación do inicio do expediente sanciona-
dor interromperá os prazos de prescrición.

CAPÍTULO II
O EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Artigo 148. Do inicio do expediente.

As persoas afiliadas poderán exercer de forma in-
dividual ou colectiva o seu dereito a impugnar as
resolucións dos órganos políticos do seu ámbito
se consideran que se vulneraron os seus dereitos. 

Os órganos de Dirección, nos seus diferentes ni-
veis, poderán incoar expediente disciplinario de
acordo aos principios de tipicidade das infra-
ccións, audiencia da persoa interesada, presun-
ción de inocencia e proporcionalidade da sanción,
fronte as persoas afiliadas que incorran en condu-
tas mediante as que incumpran as obrigas e de-
beres regulados polos presentes Estatutos e polas
normas regulamentarias que, en aplicación dos
mesmos, sexan aprobadas polos órganos
 competentes. 

A apertura de expediente poderá iniciarse a peti-
ción de calquera persoa afiliada que entenda que
se vulneraron os seus dereitos, por iniciativa do ór-
gano competente para a súa instrución, ou a pe-
tición de calquera outro órgano  que tivera
coñecemento de feitos susceptibles de ser
 sancionados. 

En todo caso, as denuncias que puideran dar lugar
á apertura de expediente disciplinario deberán
estar debidamente razoadas. 

Artigo 149. Competencia.

Se a persoa expedientada fose membro dun ou va-
rios Consellos Políticos será competente para ini-
ciar un expediente disciplinario o Consello Político
correspondente ao ámbito no que teñan incidencia
os feitos que motiven a iniciación do expediente. 

No caso de que a persoa expedientada pertencese
a máis dun Consello Político, o competente para
iniciar o expediente disciplinario deberá informar
por escrito ao resto dos Consellos Políticos dos que
forme parte.

Se a persoa expedientada non pertencese a nin-
gún órgano de Dirección, será competente o
 Consello Político da Asemblea de base na que
estea afiliada. 

Artigo 150. Tramitación.

Unha vez decidida a apertura do expediente, elixi-
ranse, de entre as persoas que conforman o ór-
gano de Dirección competente, entre unha e tres
persoas que farán as funcións de instrutoras do ex-
pediente.

Se o procedemento se iniciase mediante denuncia
as persoas instrutoras encargadas poderán desen-
volver funcións de mediación, convocando ás par-
tes co fin de que se aveñan a unha conciliación.

O acto de conciliación deberá celebrarse dentro
dos dez días hábiles seguintes á data de rexistro
da denuncia.

No caso de que non houbera conciliación, as per-
soas instrutoras elaborarán, no prazo de dez días,
un escrito no que se expresen as imputacións
polas que se procede á apertura do expediente,
que deberá ser entregado, de forma que quede
constancia, a persoa expedientada. Na mesma co-
municación constará o dereito da persoa expe-
dientada a realizar, tamén por escrito as alegacións
que estime oportunas no prazo de 10 días hábiles
dende a notificación fidedigna do escrito  de aper-
tura do expediente.

No escrito de alegacións poderá a persoa expe-
dientada propoñer que polos instrutores se pida a
opinión ou información doutras persoas que co-
ñeceran sobre os feitos imputados.

Á vista das alegacións, as persoas instrutoras po-
derán practicar as actuacións que estimen oportu-
nas en orde a ratificar ou non os puntos fácticos
sobre os que existiran dúbidas ou controversia.

As persoas instrutoras, nun prazo máximo de 20
días naturais dende a data en que se reciben as
alegacións da persoa expedientada ou, no caso da
inexistencia das mesmas, dende a data de finaliza-
ción do prazo previsto a tal efecto,  proporase ao
órgano político que lles nomeou ben a adopción
dalgunha das sancións previstas nos Estatutos,
ben o arquivo do expediente ou calquera outra
medida estatutaria tendente á resolución do con-
flito. O escrito mediante o que se efectúe a pro-
posta deberá conter con detalle os feitos que se
consideran acreditados e os motivos para a
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 proposta que se efectúa.

Artigo 151. Conclusión do expediente.

Dentro do mes seguinte, á que polas persoas ins-
trutoras. se efectúe a proposta, o órgano de Direc-
ción decidirá a estimación total ou parcial ou a
desestimación da mesma.

Se a persoa expedientada non pertence a ningún ór-
gano de Dirección, o órgano que  iniciara o expe-
diente aprobará unha proposta que deberá ser
ratificada ou non nunha Asemblea específica, exclu-
siva para a afiliación, nun prazo máximo de 30 días.

En todo caso a persoa expedientada terá dereito
a asistir á reunión na que se produza a decisión de
terminación do expediente.

A notificación da decisión á persoa expedientada
farase mediante escrito no que consten detallada-
mente os feitos imputados e a decisión adoptada,
nun prazo máximo de 15 días naturais. 

Artigo 152. Arquivo do expediente.

O incumprimento dos prazos polos órganos com-
petentes, sempre que non respondera a causas im-
putables á persoa expedientada ou a
circunstancias excepcionais debidamente xustifi-
cadas (períodos vacacionais ou electorais ou de-
mora na celebración das reunións do órgano
decisorio, por exemplo), determinará o arquivo do
expediente e o fin das medidas cautelares que se
puideran adoptar.

Para os casos estipulados nos apartados h), p), e q)
do artigo 145 establécese unha vía de urxencia
que permita a resolución do expediente no prazo
máximo dun mes. Os recursos que se puidesen im-
poñer, por estes motivos a Comisións de Garantías,
deberá tamén resolverse en trámite de urxencia e
non paralizarán a sanción imposta.  

Artigo 153. As medidas cautelares

Cando dos feitos obxecto de instrución dun expe-
diente disciplinario puidera derivarse un dano irre-
parable para a organización ou para as persoas
afiliadas ou simpatizantes, os responsables da ins-
trución poderán acordar de forma motivada e xus-
tificada a adopción das medidas cautelares que
estimen que, en ningún caso, poderán infrinxir os
dereitos dos afiliados recoñecidos nestes estatu-
tos.

Non obstante, no caso de que os feitos obxecto de
expediente puideran ser constitutivos dunha in-

fracción tipificada como moi grave e tiveran unha
trascendencia pública e notoria para Esquerda
Unida ou Izquierda Unida, os responsables da ins-
trución redactarán un informe solicitando ao ór-
gano competente a adopción da medida ou
medidas cautelares que estimen pertinentes, entre
as cales poderán incluír á de suspensión cautelar
de afiliación. Neste caso, o órgano competente
acordará a adopción da medida ou medidas soli-
citadas por maioría de 2/3 dos asistentes, sempre
que representen a maioría absoluta do número es-
tatutario de membros do órgano.

En todo caso imporase a medida cautelar de sus-
pensión da afiliación cando a presunta falta moi
graves sexa por:

- Por sentenza firme no caso da comisión dun
delito que vaia en contra dos principios defen-
didos por EU.

- Por concorrer en candidaturas electorais, ou re-
alizar de forma pública, e notoria campaña en
apoio das mesmas, cando estas se presenten en
competencia coas legalizadas por IU ou as súas
federacións.

- Por abandonar ou non integrarse nos grupos
institucionais constituídos polas candidaturas
legalizadas por EU. 

Concluído o expediente e recaída resolución no
mesmo, ou transcorridos dous meses dende a in-
terposición da medida ou medidas cautelares sen
que se  resolvera aquel, deixarán de ter efecto, sen
que sexa posible prorrogalas. 

As medidas cautelares soamente poderán adop-
tarse no marco da instrución dun expediente.

Artigo 154. Recursos fronte ás sancións
 impostas

A decisión mediante a que o órgano político ou a
Asemblea competente resolve o expediente con
adopción de medidas disciplinarias poderá ser re-
corrida ante a Comisión de Arbitraxe e Garantías
Democráticas.  

O prazo para solicitar a intervención da Comisión
de Arbitraxe e Garantías Democráticas será de 15
días dende a notificación da resolución.

A interposición do recurso levará consigo a sus-
pensión cautelar da executividade da sanción ata
a resolución definitiva do recurso, excepto para
aqueles casos nos que os feitos puideran ser cons-
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titutivos dunha infracción tipificada como moi
grave para os cales poderase adoptar as medidas
cautelares previstas no artigo 153.

As medidas cautelares impostas conforme a estes
Estatutos poderán ser recorridas ante a CFAGD Fe-
deral se estas levan consigo a suspensión de mili-
tancia excepto nos casos establecidos no artigo 24
dos Estatutos Federais. O recurso poderase presen-
tar nos cinco días hábiles posteriores á comunica-
ción da suspensión cautelar. A CFAGD terá un
prazo de sete días hábiles para a resolución. A in-
terposición de recurso non suspenderá as medidas
cautelares impostas.

TÍTULO XI
DA REFORMA DOS

ESTATUTOS

Artigo 155. 

O Consello Político Nacional poderá propoñer a re-
forma destes Estatutos si así o considera oportuno. 

Neste caso deberá convocar Asemblea Xeral, quen
deberá aprobalos por maioría absoluta.

TRANSITORIA

O regulamento de funcionamento do CPN será
elaborado pola executiva ou comisión elixida na
primeira reunión do CPN e será aprobado nun
prazo non superior a 3 meses, desde a celebración
da Asemblea Naional.

ADICIONAL

A aplicación destes estatutos ou a carta financeira
non poderá supoñer unha diminución das porcen-
taxes que actualmente donan os grupos institucio-
nais e os cargos públicos de esquerda Unida, á
organización de Esquerda Unida en calquera nivel.
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