
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CÓDIGO ÉTICO 



A Xanela é un medio de comunicación democrático e colectivo orientado á promoción 

de contido político, social e cultural, que conta cun apartado web de artigos, e outro nos 

formatos audiovisual e podcast. Ten por obxectivo construír un espazo de participac ión 

plural e crítico. 

Por isto, a colaboración co medio implica un compromiso ético cos valores centrais da 

iniciativa. 

 
Ámbito de aplicación 

 

 

O seguinte código fai referencia, dunha banda, aos principios polos que se teñen que 

rexer os contidos das publicación e, por outra, ás dinámicas que se reproduzan dentro 

das relación internas da organización. Polo tanto, definiranse uns principios e 

compromisos a asumir por parte de integrantes e colaboradores. 

 

Principios 

 

 

- Principio de autoría: 

• Todas as publicacións deberán ser orixinais e inéditas, cedéndolle á Xanela 

Audiovisual os dereitos sobre a divulgación das mesmas; a efectos do disposto no artigo 

4 do Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de Abril, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de Propiedade Intelectual, enténdese por divulgación dunha obra toda 

expresión da mesma que, co consentimento da autora, a faga accesible por vez primeira 

ó público en calquera forma; e por publicación, a divulgación que se realice mediante a 

posta a disposición do público. 

Quedan exentos desta norma aqueles casos nos que se trate de traducións de textos  

noutras linguas, sempre e cando se conte coa autorización da autora e/ou plataforma no 

que se recolle o texto orixinal. 

• Todas as publicacións irán acompañadas do nome e apelidos da autora para a súa 

posible identificación. Nos casos das traducións estas deben recoller o nome e apelidos da 

autora orixinal e da tradutora do texto. 

 

- Principio de calidade: 



Todo o contido publicado debe responder a uns estándares de calidade, que implican: 

• Previa revisión por Pares levada a cabo por un ou máis membros do medio. 

• Adecuación ás Normas de publicación coa finalidade de manter a coherencia no 

formato: máximo de 5.000 palabras e correspondentes citas en APA. Estas basespoden

 consultarse na seguinte ligazón 

https://xanela.org/2018/09/29/colabora/ recollidas de xeito pormenorizado nun 

documento PDF descargable nas súas dúas versións en galego e castelán. 

• A temática poderá ser escollida pola autora libremente, sempre e cando se adecúe á 

liña editorial do medio. 

• A autora, na elaboración dos contidos, deberá adoptar unha perspectiva crítica, 

respectando a motivación que caracteriza a este medio de comunicación. 

• Os contidos deben respectar os principios e compromisos establecidos no presente 

documento. 

 
- Principio de confidencialidade: 

• A autoría e contido dos documentos será confidencial ate a súa aprobación para  

publicación. 

• No caso de que a proposta sexa rexeitada, será devolta á autora, gardando esta todos 

os dereitos sobre a mesma. 

 

- Principio de transparencia: 

En cumprimento ao recollido na Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información 

pública e bo goberno, A Xanela Audiovisual comprométese a garantir o dereito ás 

cidadás a recibir información relacionada ca actividade da asociación. 

 

Compromisos 

 

 

A Xanela Audiovisual comprométese ó desenvolvemento da súa actividade dende o 

respecto e cumprimento do establecido na Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos. 



Calquera colaboración deberá asumir nos seus contidos ou relacións coa revista os 

seguintes compromisos: 

 

- Compromiso coa igualdade de xénero: 

• En relación coas dinámicas internas e as relacións externas, asumimos o compromiso 

de fomentar a despatriarcalización dos espazos nos que A Xanela realice a súa  

actividade. 

• En vistas ó anterior, A Xanela adopta unha política de tolerancia cero ante calquera 

expresión machista ou discriminatoria con respecto á diversidade identitaria e sexual. 

• A Xanela autoproclámase coma un espazo radicalmente feminista. 
 

 
- Compromiso coa lingua galega: 

• Partindo da premisa de que o valor de calquera lingua reside no seu uso e práctica, e 

tendo en conta que convivimos entre dúas grandes comunidades lingüísticas asimétricas 

(a castelán e a galega), optamos por priorizar o uso da lingua minorizada tanto no 

espazo dixital como nas relacións orgánicas e nas relacións externas sempre que exista a 

posibilidade de entendemento mutuo. 

 
- Compromiso de non discriminación: 

• Non se aceptarán contidos discriminatorios ou que atenten contra os Dereitos 

Humanos nas publicacións. De darse o caso, a publicación será automaticamente 

rexeitada. 

• No que ten que ver coas relacións internas, non se tolerarán comportamentos ou 

actitudes perxudiciais por motivos de raza, sexo, ideas políticas, relixión, etc. 

 

 


