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1.- Objectiu
El Canal Ètic té com a objectiu establir un canal de comunicació confidencial per a la recepció
de denúncies relacionades amb conductes per part de qualsevol persona que formi part de les
societats de TMB que puguin implicar la comissió de qualsevol acte contrari a l’establert en el
Codi Ètic de TMB, propiciant amb això la detecció de possibles situacions d’incompliment que
poguessin donar-se en el si de l’Organització.
El present Reglament recull un procediment per garantir l'efectivitat del Canal Ètic, vetllant per
la confidencialitat del denunciant i la gestió adequada dels conflictes d'interès.

2.- Àmbit subjectiu
El Canal Ètic està disponible per els empleats/es de TMB, permetent informar sobre conductes
irregulars contràries al que s'estableix en el Codi Ètic. En qualsevol cas, aquestes denúncies
hauran d'atendre sempre criteris de veracitat.
S'entén per empleats, a l'efecte del present reglament a totes les persones que formen part de
la plantilla de TMB independentment del rang jeràrquic que ocupin.

3.-Comunicació i seguiment de la denúncia
La persona que tingués coneixement d'una irregularitat haurà de comunicar-ho a través de
l'enllaç de la intranet Canal Ètic, establert amb l'única finalitat d'enllaçar amb el servidor extern
d'un canal de denúncies per a TMB.
Una vegada l'empleat/ada s’hagi registrat, rebrà un correu electrònic per a la seva confirmació
d'alta com a usuari, podent, una vegada realitzat aquest tràmit, registrar la seva denúncia a
través de l'enllaç a l'aplicació on també podrà fer el seguiment i conèixer l’estat de la seva
denúncia.
No s'admetran les denúncies que no es tramitin a través d’aquest canal.

4- Requisits de la denúncia
Per poder admetre a tràmit la denúncia, aquesta haurà de contenir la següent informació:
a. Identificació del denunciant i la seva vinculació amb TMB per facilitar l'anàlisi i
seguiment de la denúncia.
b. Exposició clara i detallada dels fets
c. La identitat, si és coneguda, del presumpte o presumptes infractors.
d. La data o marc temporal en què s'hagin produït els fets, objecte de la denúncia.
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e. La relació de documents o altres mitjans probatoris que acreditin els fets a què es fa
referència.
f. La identitat del testimoni o testimonis que puguin ser entrevistats amb la finalitat de
comprovar els fets denunciats.
g. El perjudici, si és el cas, irrogat al denunciant o a altres persones o entitats, a
conseqüència dels fets denunciats.
En qualsevol cas, per facilitar al receptor la identificació de la/les persona/s o departament/s
implicat/s, és important que la comunicació sigui el més detallada possible.
Les denúncies hauran d'atendre sempre els criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent
ser utilitzat aquest mecanisme amb finalitats diferents d'aquells que persegueixin el
compliment de les normes del Codi Ètic.
Les persones que efectuïn una denúncia hauran de garantir que les dades proporcionades
siguin veraces.

5.- Tramitació de la denúncia
Una vegada rebuda la denúncia i admesa a tràmit, se li assignarà un codi d'identificació i
s'incorporarà a la base de dades del canal, que s'actualitzarà al llarg de les diferents fases del
procediment. La Comissió d'Ètica iniciarà la seva recerca i estudi podent recaptar tota la
informació i documentació que consideri oportuna i necessària a cada moment.

6. La Comissió d’Ètica
La Comissió d'Ètica és la figura a la qual totes les persones subjectes amb interès legítim han
de dirigir-se per comunicar els possibles incompliments del Codi Ètic, tant si els afecta
personalment com si afecta tercers. Està formada per tres directius representants dels Òrgans
de Gestió de TMB, designats pel Conseller Delegat, qui donarà compte als Consells
d'Administració de TMB. La Comissió d'Ètica comptarà amb la col·laboració de Bon Govern per
a la realització de totes les tasques que consideri oportunes.
Tots ells estaran subjectes al compromís de confidencialitat.
Les persones que integren la Comissió d'Ètica exerciran les seves funcions amb independència,
objectivitat i imparcialitat. Assegurarà que totes les denúncies rebudes s'analitzin de manera
independent i garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i del
denunciat o denunciats, informant tan sols les persones estrictament necessàries en el procés.
Les dades que es proporcionin, seran rebudes per la Comissió d'ètica, responsable del tràmit
de la denúncia, qui revisarà si reuneix els requisits mínims per a la seva tramitació, declarant la
seva improcedència en el cas que sigui manifestament infundada o que al seu judici presenti
indicis insuficients de versemblança, i en aquest cas es procedirà a desestimar la denúncia,
arxivant-la i comunicant-ho al denunciant. Les decisions s'adoptaran per majoria simple.
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Es garanteix la no represàlia davant qualsevol comunicació sempre que es faci de bona fe.
Qualsevol persona que consideri que després d'haver fet una denúncia de bona fe és objecte
de represàlies, pot posar-ho en coneixement de la Comissió d’Ètica.
Amb periodicitat anual, la Comissió d'Ètica elaborarà un informe sobre les denúncies rebudes i
la seva resolució.

7. Conclusió del procediment
Després de concloure la recerca, la Comissió elaborarà i signarà un informe amb les
conclusions que s'obtinguin de la recerca realitzada i la resolució de l'expedient amb l'adopció
de les decisions oportunes, conformement al que es preveu a la normativa aplicable i sense
perjudici d'altres responsabilitats penals o administratives que poguessin concórrer.
Així mateix, es notificarà al denunciant la fi de la recerca, informant-lo de les principals
mesures adoptades.
La Resolució de l'expedient per part de la Comissió d'Ètica no podrà excedir de dos mesos, des
de la data de comunicació per part del denunciant.
La decisió podrà ser:
a) Arxiu de l’expedient
b) Adopció de les mesures oportunes
En tots dos casos, la decisió adoptada es posarà en coneixement del Conseller Delegat.

8. Conflictes d’interès
Existeix conflicte d'interès quan l'objectivitat de qui ha de prendre decisions sobre una
denúncia està compromesa per la seva relació amb el denunciant, amb el denunciat, o amb els
fets denunciats.
Qualsevol membre de la Comissió d'Ètica haurà d'abstenir-se de participar en deliberacions
sobre denúncies en les quals pugui existir un conflicte d'interès.

9.- Confidencialitat
En tot moment es mantindrà la necessària confidencialitat del denunciant, la identitat del qual
no serà revelada ni al denunciat ni a terceres persones alienes a l'Òrgan.
La base de dades de denúncies rebudes amb la informació completa serà coneguda i
gestionada únicament per la Comissió d’Ètica.
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10.- Conservació de la informació rebuda. Protecció de Dades
La gestió del canal ètic respectarà les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal obtingudes en el marc de la denúncia i recerca d'aquesta, seran
cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries i pertinents. A aquest efecte, la cancel·lació
consistirà en el bloqueig de les dades a fi d'impedir el seu tractament, amb l'única excepció de
la seva posada a la disposició dels jutjats o de les autoritats competents, així com per a
exercitar el dret de defensa de TMB en cas necessari. Finalitzats els terminis de prescripció, es
procedirà a suprimir-los.
Les dades personals relatives a denúncies, que no siguin admeses per no complir els requisits
recollits en aquest reglament, seran eliminades.

Aprovat

Càrrec

Nom i Cognom

