
ACORDO POLÍTICO PARA AS ELECCIÓNS XERAIS
A proposta de acordo para as eleccións xerais que se remite foi negociado nunha mesa política coa presenza dos
seguintes axentes, que ao igual que Anova, están a someter a consulta interna a súa ratificación:

• Organizacións políticas: Anova, Espazo, Esquerda Unida, Podemos Galiza
• Mareas: Compostela Aberta, Ferrol en Común, Marea Atlántica
• Plataforma cidadá: Encontro Cidadán por unha Marea Galega

De ser ratificado o acordo, existe o compromiso de convocar ao conxunto de candidaturas municipais de unidade
popular por parte das tres mareas sinaladas para canalizar a súa incorporación ao proceso. Os aspectos que contén o
acordo son os seguintes:

1. DENOMINACIÓN E PAPELETA
• A candidatura concorrerá baixo un nome común referenciado nos procesos de unidade popular municipal sen

referencias a ningunha das organizacións partidarias. 
• O nome será EN MAREA e contará cun logotipo propio. 
• O nome e a imaxe gráfica comúns serán os únicos a empregar na comunicación política de campaña
• A papeleta conterá o nome e logotipo comúns, acompañados da denominación dos partidos coaligantes. Na 

papeleta figurará tamén o logotipo de Podemos.
• EN MAREA (Podemos-Anova- EU)

2. FÓRMULA XURÍDICA
• A fórmula xurídica que dará amparo á candidatura será o de unha coalición entre Anova, Podemos e Esquerda

Unida. 
• A imputación de votos será para o conxunto da coalición.

3. GRUPO PARLAMENTARIO
• As persoas electas pola coalición, tanto para o Congreso como para o Senado, conformarán un Grupo 

Parlamentario propio de se reunir os requisitos esixidos para iso polos regulamentos de ambas cámaras.
• A denominación do(s) grupo(s) parlamentario(s) será GRUPO PARLAMENTARIO GALEGO (EN MAREA)
• No caso de non se reunir os amentados requisitos, e despois de avaliar todas as posibilidades que existan, 

será o conxunto do suxeito político galego, conformado por todos os axentes que fan parte do acordo político,
quen tome a decisión sobre a adscrición dos/as parlamentarios/as.

• A portavocía do Grupo, así como a presenza en comisións e outros órganos parlamentarios, rotará entre as 
distintas forzas ao longo da lexislatura.

4. CONFECCIÓN E VALIDACIÓN DAS CANDIDATURAS
• As candidaturas serán elaboradas polo conxunto de axentes participantes do proceso no marco dun consenso 

que determine os perfís máis conguentes coa construción dun suxeito político galego e de cabida á 
pluralidade política da candidatura.

• Partindo dese consenso, pactarase un sistema de elección que permita ao conxunto da cidadanía participante 
do proceso votar a candidatura, establecendo mecanismos que garantan a posibilidade de presentar 
alternativas para a confrontación electoral.

• O reparto de postos na candidatura superará o esixido pola LOREG en canto á cuestión de xénero, que será do
50% ou cifra máis aproximada tanto no conxunto como en cada unha das circunscripcións e nas cabeceiras de 
lista. Implementarase o sistema de cremalleira, alterable unicamente no primeiro tramo e sempre para 
favorecer a maior presenza do xénero feminino.

• De cara a afortalar a construción do suxeito político e dar cabida aos actores fundamentais, acórdase que a 
candidatura de consenso garantirá a presenza das forzas políticas principais nos seguintes postos para o 
Congreso dos Deputados e Deputadas:

• Primeiro posto da candidatura ao Congreso pola circunscrición da Coruña:
Podemos

• Primeiro posto da candidatura ao Congreso pola circunscrición de Pontevedra:
Anova

• Estableceranse mecanismos de rotatividade nos escanos que, en función do resultado electoral, garantan en 
calquera caso a representación parlamentaria das tres partes coaligantes ao longo da lexislatura

• O resto dos postos das candidaturas serán establecidos no marco de consenso con todos os axentes 
participantes do proceso.



5. MARCO ORGANIZATIVO
• O ente que conforma a candidatura conterá a todos os partidos e espazos que participan do proceso e 

concretarase a través do consenso de todos os axentes nunha Mesa Coordinadora que funcione como órgano 
executivo. 

• A súa composición será paritaria entre as partes coaligantes e entre o conxunto destas e o resto dos axentes. 
• A búsqueda do consenso será a fórmula preferente para resolver escenarios de toma de decisión e 

estableceranse mecanismos de desbloqueo para escenarios nos que non sexa posible o consenso pero que 
requiran de maioría cualificada.

• Crearanse outros órganos, territoriais e sectoriais, que permitan a integración do conxunto de persoas que 
queiran participar do proceso.

• A estrutura que se crea está focalizada ao periodo electoral. 
• Despois das eleccións, o suxeito político resultante definirá a súa estrutura orgánica e funcionamento a través 

de mecanismos asemblearios que fomenten a participación cidadá e a rendición de contas.

6. PROGRAMA, CÓDIGO ÉTICO E PROCEDEMENTO DE RENDICIÓN DE CONTAS
• As bases políticas formuladas no preacordo suscrito por Anova, EU e Podemos Galiza serán as bases do 

programa electoral.
• Establecerase un mecanismo participativo para a elaboración do programa e o Código Ético, tanto para a 

participación de axentes colectivos como individuais.
• Establecerase tamén o mecanismo para o procedemento de rendición de contas, que en calquera caso 

garantirá que esa rendición de contas dos cargos electos se fará diante da cidadanía e non unicamente diante 
das partes que compoñen a coalición.

7. PROTOCOLOS E ANEXOS
O acordo inclúe unha serie de anexos que protocolizarán aspectos de funcionamento máis relevantes, que serán os 
seguintes:

• I. Acordo económico. Os métodos principais de finanzamento serán as doazóns e préstamos dos partidos que
compoñen a coalición e as doazóns da cidadanía a través de microcréditos e outros sistemas de aportación. 
Priorizarase a devolución dos gastos de campaña dos partidos a través das subvencións por representación 
electoral ata cubrir o gasto realizado.

• II. Documento organizativo. Concretarase a estrutura organizativa baixo os principios descritos máis arriba.
• III. Código Ético. Establecerase unha proposta de Código Ético, aberta ás aportacións de todos os axentes, 

fixando os compromisos das persoas electas en canto a incompatibilidades, transparencia, rendición de 
contas, límites salariais e conducta política.

• IV Grupo Parlamentario. Establecerase un protocolo que regule todos os aspectos relacionados co 
funcionamento do G.P., así como as relacións entre este e o resto de espazos de cambio político e ruptua 
democrática presentes na(s) cámara(s).


