CODI ÈTIC
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

PREÀMBUL
D’acord amb la seva Declaració fundacional, l’Assemblea Nacional Catalana és una
organització popular, unitària, plural i democràtica, compromesa, de forma pacífica i
democràtica, amb la recuperació de la independència política de Catalunya mitjançant
la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social. Així, l’Assemblea Nacional
Catalana es defineix com un moviment ideològicament transversal basat en la
democràcia de base i la unitat d’acció, que es compromet en la construcció d’una
República Catalana que garanteixi un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu
per al poble de Catalunya.
Així mateix, es configura com una organització oberta, que crida tots els catalans i
catalanes a incorporar-s’hi siguin quins siguin el seu origen i la seva adscripció política
o ideològica, i que, d’acord amb l’article 2.1.b dels seus Estatuts, pretén aglutinar
tothom que treballa amb objectius afins, tant en grups, entitats, moviments o partits
polítics, com individualment.
Amb la voluntat de sumar els esforços i les voluntats de tothom per a aconseguir el seu
objectiu fundacional, els seus Estatuts estableixen que es mantindrà totalment
independent de qualsevol partit polític (art. 2.4) i, per descomptat, que està privada
d’ànim de lucre (art. 2.5). El compromís de l’Assemblea Nacional Catalana amb la
constitució de la República Catalana, d’acord amb els valors propis de la democràcia, la
solidaritat i el respecte als drets humans, es projecta sobre l’activitat de les persones
vinculades a l’organització que hauran d’ajustar el seu comportament a aquests valors,
i també fer honor al caràcter independent de l’organització i al tarannà desinteressat,
voluntari i altruista de la seva activitat.
D’acord amb els alts objectius que l’Assemblea Nacional Catalana s’ha fixat, és
imprescindible garantir el comportament i les bones pràctiques dels seus associats i
associades d’acord amb uns principis ètics que s’ajustin a la noblesa de les finalitats de
l’organització, igual com al seu compromís fundacional amb el respecte als drets
humans, els valors democràtics, l’acció pacífica, el pluralisme i la diversitat. Aquest
Codi ètic és un instrument d’expressió d’aquests principis, i una guia per a l’actuació de
les persones que hi estan associades per garantir que l’acció i la imatge de l’Assemblea
Nacional Catalana estiguin indissolublement vinculades als estàndards més elevats de
comportament cívic, compromís democràtic i respecte per les persones.
En aquest sentit, s’exigeix a tothom el respecte a uns principis que transcendeixen les
obligacions legals que puguin tenir, d’acord amb els valors de l’organització, la gestió

responsable i la transparència, la garantia de la seva credibilitat i els objectius elevats
que l’animen.
I. Aquest Codi ètic és de compliment obligat per a tots els membres de l’Assemblea
Nacional Catalana, i de manera especial als seus càrrecs electes i als treballadors a
càrrec seu, per la transcendència pública dels seus actes.
II. Els membres de l’Assemblea Nacional Catalana han de guiar-se pel principi
d’equitat, mantenir el respecte a la diversitat de pensament i d’opcions i evitar
qualsevol actitud discriminatòria o qualsevol comportament despectiu o degradant en
relació amb qualsevol condició personal, com ara l’edat, el gènere, el pensament
polític, l’orientació sexual, la pertinença nacional, l’origen ètnic, la llengua, la religió o
l’aconfessionalitat.
III. Els membres vinculats a l’Assemblea Nacional Catalana han de comportar-se
sempre amb correcció i respecte envers les persones, la dignitat de les quals ha de ser
sempre el valor fonamental que inspiri la seva activitat. En cap cas es pot convertir la
discrepància en motiu de menysteniment o vexació. S’ha d’evitar qualsevol
comportament agressiu o violent, tant físic com verbal.
IV. Tothom ha de captenir-se amb responsabilitat, tot assumint les conseqüències dels
compromisos personals adquirits i tenint presents els valors assumits per l’Assemblea
Nacional Catalana, particularment en relació amb el respecte als drets humans, als
drets dels animals, els valors democràtics, la solidaritat i la transparència com a
principis rectors de la convivència.
V. La integritat és un valor essencial que ha de regir el nostre comportament, el qual
ha d’evitar qualsevol acció irregular o deshonesta i manifestacions falses o perjudicials
per a persones o col·lectius, i ha d’actuar amb lleialtat envers l’organització, d’acord
amb uns estàndards elevats de capteniment social, i en plena consonància amb el
principi d’inclusió.
VI. Els membres de l’Assemblea Nacional Catalana han d’actuar d’acord amb el principi
de cooperació, i han de captenir-se de manera lleial amb cadascun dels altres
membres, amb tota imparcialitat, tot comprometent-se amb l’acció col·lectiva, a la
qual han de subordinar els seus interessos o promoció personal, per molt legítims que
siguin.
VII. La democràcia de base i la transparència són uns principis que informen l’activitat
de l’Assemblea Nacional Catalana, de manera que cadascun dels membres ha de
promoure, d’acord amb l’abast de les seves atribucions i competències, el diàleg
intern, la informació i la participació de tothom en l’activitat de l’Assemblea, i també la
cerca del consens en el si de l’organització.
VIII. Per a mantenir i augmentar la confiança social del poble de Catalunya i la
comunitat internacional en el projecte polític de l’Assemblea Nacional Catalana, els

seus membres s’han de comportar amb exemplaritat i respecte, mantenir una actitud
positiva davant el conflicte i defugir els capteniments deshonestos, les declaracions
despectives o les accions incíviques, insolidàries o oportunistes. Així mateix, estan
obligats a complir el que diuen els Estatuts, reglaments i normes que hagin estat
aprovats a les Assemblees de l’ANC.
IX. D’acord amb el principi de confidencialitat, tot membre de l’Assemblea Nacional
Catalana haurà de fer un ús adequat i responsable de la informació, ser discret en allò
que s’acordi i evitar filtracions de tot tipus.
X. Tot membre de l’Assemblea Nacional Catalana ha de tenir sempre present la
sostenibilitat social, mediambiental i econòmica en qualsevol acció que dugui a terme
en nom de l’organització. També mantindrà una gestió respectuosa dels recursos
humans, en especial del voluntariat.
XI. Per tal de mantenir l’objectivitat, cal evitar conflictes d’interessos i aplicar criteris
d’incompatibilitat quan es donin relacions de familiars entre càrrecs i personal
contractat. S’entén per conflicte d’interessos la situació en la qual una determinada
persona, pels seus vincles o interessos personals o professionals, podria adoptar una
decisió o exercir un càrrec fent prevaldre els seus interessos econòmics, professionals,
polítics, de grup o personals per sobre dels interessos del conjunt de l’organització.
XII. Cal fomentar l’aplicació de les normes, el compliment de les tasques assignades,
dels protocols de comunicació i xarxes socials i de l’aplicació dels acords dels quals ens
dotem.
XIII. Les relacions amb altres entitats i organitzacions s’entenen com la suma de
sinergies: hi treballem amb valors compartits i garantint vincles basats en la
transparència, la igualtat de tracte i el respecte a l’autonomia de cadascuna de les
organitzacions.
XIV. Les persones vinculades a l'Assemblea Nacional Catalana que aportin idees,
deliberin i prenguin acords sobre aquestes idees i treballin per dur-les a terme, ho
hauran de fer seguint els preceptes d'aquest Codi ètic.
XV. Tots els membres han de complir i vetllar pel compliment del Codi ètic i de la
normativa interna de l’Assemblea, i fer saber als òrgans interns pertinents qualsevol
irregularitat de la qual es tingui coneixement.
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