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La LLIGA DEMOCRÀTICA neix com a partit polític per a revertir la situació d’estancament 
polític i de confrontació social que viu Catalunya. Neix per a oferir als catalans que creuen 
que Catalunya es mereix alguna cosa millor, una opció política catalanista sense comple-
xos, que faci del diàleg, dels pactes, de la concòrdia i del bon govern la seva raó de ser.
 
La LLIGA DEMOCRATICA neix de la mà d’un grup de persones de diferents sensibilitats 
i de procedències diverses unides pel convenciment que només des del respecte a l’estat 
de dret és possible el progrés i el manteniment de la cohesió social. Ens uneix una visió 
àmplia i integradora del catalanisme de la qual en volem recollir el testimoni per a cons-
truir un futur millor per als catalans, superant la política de blocs, aconseguint consensos 
i buscant junts, amb respecte a les regles democràtiques i legals, solucions als problemes 
del dia a dia dels catalans.
  
Des d’aquests principis que ens conformen com a partit establim un codi ètic per als qui 
formin part d’ell i per als qui en algun moment ocupin un càrrec públic. Un codi presidit 
per tres principis fonamentals: honradesa, exemplaritat i responsabilitat. 
 
Principis fonamentals
 
- Tots els integrants de la LLIGA DEMOCRÀTICA hauran d’actuar amb respecte a l’or-
denament jurídic vigent, comprometent-se al seu defensa com a principi fonamental de 
construcció i concòrdia. 
 
- Així mateix, es comprometen a actuar sempre des del diàleg i el respecte a les persones, 
les seves idees i opinions. 
 
- Tots els membres del partit hauran de manifestar la seva lleialtat a aquest, als principis 
democràtics que l’inspiren i al seu ideari. 
 
Principis d’actuació dels càrrecs del partit:
 
Tots els càrrecs de la LLIGA DEMOCRÀTICA:

- Actuaran  sempre sota el principi de l’interès públic i del servei als ciutadans per 
sobre de qualsevol altra consideració

- Actuaran sempre sota el principi de transparència en la seva activitat, informant 
la direcció del mateix de les seves activitats i de la seva situació patrimonial en 
assumir el càrrec.
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- Actuaran  sempre sota el principi de l’interès públic i del servei als ciutadans per 
sobre de qualsevol altra consideració

- Actuaran sempre sota el principi d’austeritat, utilitzant responsablement els 
béns del partit. 

- Actuaran sempre en favor del funcionament democràtic dels òrgans dels quals 
formin part, facilitant la participació de les persones adherides o amigues con-
forme a la normativa interna. 

En cas d’ostentar un càrrec públic:

- Hauran de renunciar a qualsevol activitat privada que sigui incompatible amb l’exer-
cici del servei públic. 

- Es comprometran a fer bon ús dels fons públics que estiguin sota la seva responsa-
bilitat. 

- Evitaran els tractes de favor encara quan aquests no siguin constitutius de delicte.

-  Es comprometran a la cerca constant del diàleg, la concòrdia i l’entesa.

- Posaran l’interès dels ciutadans i el ple exercici dels drets constitucionals per sobre 
d’interessos particulars o partidistes. 

- Si són investigats o processats per corrupció o per qualsevol delicte greu hauran 
de posar-lo en coneixement de la Comissió de Garanties, que actuarà conforme a 
l’estatut de la LLIGA DEMOCRÀTICA.
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