
 
 

 
CÓDIGO ÉTICO 

 
 
En EU SON DO PORRIÑO – SON EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA – 
PODEMOS) consideramos que o exercicio da política é un compromiso con 
vocación de servizo público co obxectivo de, mediante a acción colectiva, 
alcanzar unha sociedade máis xusta, máis ética e máis solidaria. 
En consecuencia, as/os membros de EU SON DO PORRIÑO – SON EN COMÚN 
(ESQUERDA UNIDA – PODEMOS) que formen parte de candidaturas 
electorais, ostenten un cargo público e/ou orgánico e toda persoa que realice 
traballos de carácter político, técnico ou administrativo nos grupos institucionais 
ou orgánicos debemos comprometernos con este Código Ético e velar polo seu 
estrito cumprimento: 
 

1. Prometemos lealdade e defensa do proxecto político de EU SON DO 
PORRIÑO – SON EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA – PODEMOS) e 
a súa militancia, poñendo en todo momento o noso cargo a disposición 
do órgano que nos elixiu como cargo orgánico ou que ratificase a lista 
electoral pola cal fomos elixidas/os como cargo público e mediante o 
compromiso público de dimisión no cargo no suposto de ruptura co 
proxecto político de EU SON DO PORRIÑO – SON EN COMÚN 
(ESQUERDA UNIDA – PODEMOS). 

 
2. Loitaremos pola transformación da actual orde económica e social nun 

Novo País socialista, feminista, plural, federal e ecoloxista 
fundamentado nos principios democráticos de xustiza, igualdade, 
solidariedade, liberdade e respecto pola natureza, os animais, a 
ecoloxía e as diferenzas persoais que promova a defensa da paz como 
principio para a convivencia entre os pobos. Todo iso co obxectivo de 
facer realidade unha sociedade socialista organizada a través dun 
Estado social e democrático de dereito, republicano, federal e laico. 

 
3. Como representantes políticas/os de EU SON DO PORRIÑO – SON 

EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA – PODEMOS) nas institucións, xa 
sexa desde o Goberno ou desde a oposición, a nosa función 
fundamental será a defensa das demandas e intereses da maioría 
social traballadora. Para iso, cumpriremos coa aplicación e 
desenvolvemento do Programa electoral, e toda a regulación interna 
de EU SON DO PORRIÑO – SON EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA 
– PODEMOS), así como cos acordos, resolucións, disposicións e 
orientacións aprobadas nos órganos da organización. 

 
4. Denunciaremos politicamente a corrupción que coñezamos no 

exercicio das nosas responsabilidades como cargos públicos. 
 



 
 

 
 

5. Comprometémonos a defender con firmeza e determinación os 
Dereitos Humanos, sociais, civís e políticos de todas as persoas 
debido a que son principios fundamentais da democracia. 

 
6. Cumpriremos as tarefas do noso cargo con dedicación plena de 

acordo coa repartición de funcións do noso grupo institucional e da 
organización. 

 
7. Comprometémonos a recibir formación e capacitación permanente 

para o correcto desempeño do noso cargo, así como participar e 
consultar ás nosas redes de activistas e áreas de elaboración 
colectiva. 

 
8. O sentido do noso voto nas institucións debe ser coherente co noso 

programa electoral e coa orientación e acordos recollidos nos 
documentos aprobados polos órganos de EU SON DO PORRIÑO – 
SON EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA – PODEMOS). O órgano de 
dirección asociado ao ámbito do cargo público ten a potestade de fixar 
o sentido do voto e deberá ser consultado especialmente en votacións 
de gran calado, transcendencia política ou complexidade. 

 
9. Promoveremos a participación cidadá na elaboración e execución das 

políticas que se desenvolven nas institucións e nas rúas en defensa 
dos intereses da clase traballadora e a maioría social. 

 
10. Non formaremos parte de gobernos que inclúan a desertores doutras 

forzas políticas. Tampouco apoiaremos a formación de grupos novos 
nos que participen cargos declarados tránsfugas. 

 
11. Renderemos contas polo menos unha vez ao semestre ou a petición 

expresa da asemblea do noso labor institucional, tanto ante nosas 
propias asembleas ou órganos de EU SON DO PORRIÑO – SON EN 
COMÚN (ESQUERDA UNIDA – PODEMOS) como ante as asembleas 
de convocatoria ou converxencia social ás que pertenzamos. 

 
12. Aceptaremos os procesos revogatorios que poidan iniciarse contra nós 

e acataremos o resultado dos mesmos. 
 

13. O noso aceno de identidade será a defensa e a práctica da 
honestidade e transparencia por ser este un requisito básico dunha 
organización política transformadora e dunha sociedade realmente 
democrática. 

 



 
 

 
 
 

14. Renunciamos a calquera privilexio económico ou material derivado de 
forma directa ou indirecta da condición de representante e desde a 
responsabilidade como cargo público. 

 
15. Separaremos radicalmente os intereses patrimoniais e persoais da 

actuación pública e nunca utilizaremos información recibida ou 
coñecida como consecuencia do exercicio do cargo público para 
favorecer intereses privados propios ou alleos. 

 
16. Declareremos a as nosas fontes de ingresos económicos e 

patrimoniais ao seren elixidas/os cargos públicos, orgánicos, persoal 
técnico ou administrativo de calquera grupo institucional, comunicando 
calquera variación das devanditas fontes unha vez se produzan.  

 
17. Cumpriremos co réxime económico relativo a salarios e 

indemnizacións por gastos derivados do exercicio do cargo público, 
orgánico ou persoa lestablecendo que as retribucións netas serán un 
máximo de 3 veces o SMI.  

 
18. Calquera cargo público ou membro de EU SON DO PORRIÑO – SON 

EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA – PODEMOS) que abandone a 
militancia ou incumpra o anterior punto, ao final do período 
establecido, non poderá nin formar parte dunha lista electoral nin 
traballar nun grupo institucional do que EU SON DO PORRIÑO – SON 
EN COMÚN (ESQUERDA UNIDA – PODEMOS) forme parte ou apoie. 

 
19. Poñeremos a disposición da organización o noso cargo institucional no 

caso de que se acredite ou haxa sentenza firme por delitos de 
corrupción, económicos, urbanísticos, ambientais, acoso ou agresión 
sexual, violencia machista, pederastia e malos tratos infantil, así como 
os delitos contra os dereitos dos traballadores e as traballadoras. 

 
20. Renunciamos á asignación dun vehículo oficial de carácter 

permanente. O uso de vehículos oficiais só poderá facerse cando sexa 
imprescindible para o servizo público e por razóns de seguridade. 

 
21. Fomentaremos nos nosos ámbitos de decisión un clima de respecto e 

responsabilidade, participando obrigatoriamente nos cursos de 
prevención de acoso na contorna de traballo nas institucións onde se 
organicen. No caso de non existir tales cursos, fomentaremos a súa 
posta en marcha. 


