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CÓDIGO ÉTICO

INTRODUCIÓN/XUSTIFICACIÓN

Sadamaioría  ten  como  obxectivo  acadar  un  concello  para  todos  e  todas,  aberto, 
participativo, democrático, galego, transformador e solidario. Somos un grupo de homes 
e mulleres sadenses que compartimos a necesidade de contarmos cunha administración 
municipal posta ao servizo do interese xeral da cidadanía, tanto no núcleo urbano como 
nas parroquias.

Non temos máis ambición que a de gobernar obedecendo, a través dun permanente 
diálogo coa cidadanía. Por iso, precisamos dotármonos de ferramentas que garantan que 
os homes e mulleres que van participar na xestión municipal sexan consecuentes cos 
principios que inspiran Sadamaioría.

O presente Código Ético pretende asegurar que as persoas de Sadamaioría que accedan 
a  cargos  públicos  o  fagan  cunha  clara  e  irrenunciábel  vocación  de  servizo  público, 
adquirindo uns compromisos éticos, políticos e organizativos firmes e claros.

As medidas que propoñemos a continuación van por estes vieiros de transparencia na 
xestión pública.

COMPROMISOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

1. Publicidade de ingresos e actividades da candidatura e dos cargos.
Todos  os  cargos  públicos  elixidos  na  candidatura  de  Sadamaioría  e  o  persoal  de 
confianza designado darán  publicidade aos  seus  ingresos  e  ás  súas  actividades.  As 
declaracións anuais do IRPF serán de acceso libre no sitio web de Sadamaioría.

Calquer cidadán poderá, ademais, coñecer periodicamente todos os ingresos e gastos 
do Grupo Municipal de Sadamaioría, estea na oposición ou teña responsabilidades de 
goberno.

2. Compromiso de renuncia en supostos concretos.
Os candidatos e candidatas e os cargos electos e persoal de confianza nomeados polo 
goberno  de  Sadamaioría  asumirán  o  compromiso  de  renuncia  á  súa  condición  nos 
supostos que fixe a Asemblea de Sadamaioría, sendo motivo de renuncia, en todo caso, 
a imputación xudicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de 
infuencias,  enriquecemento  inxusto  con  recursos  públicos  ou  privados,  suborno, 
malversación  e  apropiación  de  fondos  públicos,  sexa  por  interese  propio  ou  para 
favorecer  a  terceiras  persoas.  Tamén no  caso  de  imputación  xudicial  por  delitos  de 
racismo, xenofobia, violencia de xénero, homofobia, outros delitos ecolóxicos, contra os 
dereitos humanos ou os dereitos das persoas traballadoras.



Entenderase por imputación xudicial  a existencia dunha resolución motivada onde un 
xuíz estime a existencia de indicios racionais de delito. 

Non  será  causa  de  dimisión  ou  cesamento  a  imputación  resultado  dunha  actuación 
política expresamente autorizada pola Asemblea de Sadamaioría.

3. Incompatibilidades.
Non poderán ser cargos electos ou de designación política de Sadamaioría as persoas 
que incorran nun confito de intereses entre as súas responsabilidades públicas e a súa 
actividade profesional, calquera que esta fose, respectando en todo caso a normativa 
legal vixente en réxime de incompatibilidades.

Os  representantes  de  Sadamaioría  non  poderán  ocupar  máis  dun  cargo  político  en 
calquera  Administración  Pública,  agás  cando  llelo  esixan  as  súas  responsabilidades 
como concelleiros/as. Cando así sexa, non acumularán remuneracións.

4. Candidaturas avaladas pola cidadanía.
Como norma xeral,  só  se  pode  exercer  cargo  público  durante  un  máximo  de  dous 
mandatos. A ampliación deste período deberá ser aprobada pola Asemblea Xeral.  En 
calquera caso, as candidaturas de Sadamaioría ás eleccións municipais serán elaboradas 
de xeito democrático, a través dun proceso de primarias aberto á participación de toda a 
cidadanía sadense.

5.  Transparencia  e  publicidade  dos  ingresos/gastos  da  campaña  electoral  e  de 
Sadamaioría.

Sadamaioría comprométese a facer públicos, na súa páxina web, os ingresos e os gastos 
da campaña electoral, así como das contas da propia organización.

6. Transparencia dos pactos de goberno, no seu caso.
Os pactos de goberno aos que poida chegar  Sadamaioría  quedarán supeditados en 
calquera caso ao respecto ao Código Ético, principios e programa de Sadamaioría.

A Asemblea de Sadamaioría poderá delegar nunha comisión designada a tal efecto as 
labores de negociación sobre un posíbel pacto de goberno, mais será a propia Asemblea 
de Sadamaioría  quen decida en última instancia  sobre a  conformación,  viabilidade e 
aprobación do pacto.

En calquera caso, correspóndelle á Asemblea de Sadamaioría a determinación previa 
sobre  as  primeiras  decisións  da  futura  Corporación  Municipal,  no  caso  de  que 
Sadamaioría conforme goberno, nomeadamente:

– Pactos de goberno, segundo o dito anteriormente.

–  Acordos  de  xestión  da  futura  Corporación:  estrutura  de  goberno  e  directiva, 
retribucións, persoal eventual, etc.

Os acordos aos que se chegue sobre un posíbel pacto de goberno serán públicos e o 
seu incumprimento reiterado deberá supor a fin do pacto, previa decisión ao efecto por 
parte da Asemblea de Sadamaioría.

7. Contratación pública: procedementos, publicidade…
Os cargos  electos  de  Sadamaioría  que teñan responsabilidades de goberno deberán 
acatar, en todo aquilo que afecte á súa xestión, os principios derivados da contratación 
pública na normativa legal vixente en canto a procedementos e publicidade, garantindo 
en todo caso a máxima transparencia e desbotando prácticas escuras e procedementos 
pouco claros,  optando sempre  pola  forma de  contratación  máis  beneficiosa  para  os 
intereses da cidadanía que representan. Deberán optar sempre por concursos abertos, 



empregando as modalidades oportunas que permita a Lei de Contratación Pública.

Até  onde  a  normativa  reguladora  o  permita,  nos  pregos  de  condicións  incluiranse 
cláusulas  sociais  e  criterios  de  valoración  en  relación  a,  entre  outras,  estabilidade, 
dignidade e xeración de emprego, igualdade de xénero, xustiza social, sustentabilidade e 
recoñecemento aos sectores produtivos sociais e locais.

No  referente  á  política  de  persoal,  os  cargos  electos  de  Sadamaioría  que  teñan 
responsabilidades de goberno deberán optar,  en todo caso, na provisión de emprego 
público, preferentemente polo sistema de oposición libre, garantindo o acceso ao mesmo 
de acordo cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

COMPROMISOS EN MATERIA DE RETRIBUCIÓNS

1. Límites a retribucións de cargos con adicación.
Os cargos  públicos  de  Sadamaioría  con  dedicación  exclusiva  terán  unha  retribución 
máxima  de  2,5  salarios  mínimos  interprofesionais  brutos  en  14  pagas.  A  devandita 
cantidade inclúe todas as retribucións xeradas nas actividades propias do cargo.

No desempeño das súas funcións como cargos públicos, poderán recibir compensacións 
económicas,  en  todo  caso,  polos  gastos  en  transporte  (preferentemente  público), 
alimentación e aloxamento ocasionados pola súa actividade.

Para  previr  e  erradicar  o  absentismo  e  o  abandono  das  súas  obrigas  como cargos 
públicos, a Asemblea de Sadamaioría creará os mecanismos necesarios para tal fin.

COMPROMISOS EN MATERIA DE XESTIÓN

1. Revogabilidade.
No caso de que se detecte un incumprimento do presente Código Ético por parte de 
calquera membro do grupo municipal ou dos cargos designados polo Grupo Municipal 
ou  Alcaldía,  a  Asemblea  de  Sadamaioría,  ou  comisión  na  que  se  delegue,  abrirá  a 
pertinente investigación para esclarecer os feitos garantindo, en todo caso, que a persoa 
afectada  poda  facer  valer  seus  dereitos  de  defensa.  Como  consecuencia  da 
investigación,  e  se  efectivamente  se  incumpren  os  preceptos  do  Código  Ético,  a 
Asemblea de Sadamaioría instará á renuncia dos seus cargos á persoa afectada.

2. Dación de contas de xestión ante a Asemblea de Sadamaioría e os seus órganos.
O Grupo Municipal de Sadamaioría estará obrigado a dar contas da súa xestión ante a 
Asemblea  de  Sadamaioría  ou  ante  os  órganos  designados  a  tal  efecto,  cunha 
periodicidade mínima trimestral ou sempre que o solicite a Asemblea de Sadamaioría.

3. Sometemento aos mandatos de Sadamaioría.
En todo caso, as persoas membros do Grupo Municipal ou os cargos designados por 
éste ou pola Alcaldía, deberán someterse aos mandatos da Asemblea de Sadamaioría.

4. Funcionamento colexiado, democrático e participativo do grupo municipal.
O  Grupo  Municipal  de  Sadamaioría  funcionará  en  réxime  colexiado,  democrático  e 
participativo, procurando tomar as súas decisións por consenso, acatando os mandatos 
da Asemblea de Sadamaioría.



COMPROMISOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

1. Información periódica á cidadanía.
Sadamaioría desenvolverá mecanismos de información transparente na relación entre o 
goberno ou Grupo Municipal e a cidadanía.

Sadamaioría comprométese a informar periodicamente, por calquera medio, á cidadanía 
sadense das súas actividades como organización, así como da acción de goberno, no 
seu caso.

O Grupo Municipal  realizará  asembleas abertas  informativas,  tanto  no núcleo urbano 
como nas parroquias, para dar conta da xestión municipal. 

Documento aprobado inicialmente pola Asemblea Xeral, en sesión extraordinaria, o  
12 de setembro de 2022 e ratifcado por unanimidade do mesmo órgano, en sesión  
ordinaria, o 19 de decembro de 2022.
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