
KANAL ETIKOAREN 
PROTOKOLOA 

P.00.03.02.02
Edizioa: 2 

Orrialdea: 1 / 7 

KANAL ETIKOAREN PROTOKOLOA 

1. HELBURUA ETA IRISMENA

1.artikulua. - Elkarkidetzaren Kanal Etikoa eta haren Protokoloa

1.1. Elkarkidetzaren Kanal Etikoa Elkarkidetzak bere Gobernamendu Onaren Politikaren esparruan ezarri duen 

komunikaziorako tresna eta kanala da. Lehendakaritzak, ZKAKBren (aurrerantzean, “Kanal etikoaren 

arduradunak”) laguntzarekin kudeatzen du, eta haren bidez egindako salaketak izapidetzeko prozedura 

arautzea du helburu.  

1.2. Elkarkidetzaren Gobernu Batzordeak Kanal Etikoaren Protokolo honen aldaketak onartu behar ditu, baina 

aurrena Kanal etikoaren Arduradunek aldaketei buruzko txostena egin behar dute. Azken hauek, 

xedapenak aldian behin berrikusteaz eta une bakoitzean egoki deritzon eransketak eta aldaketak egiteaz 

arduratuko delarik. 

1.3. Kanal Etikoaren Protokoloaren interpretazioarekin zerikusia duten zalantzak eta desadostasunak Kanal 

etikoaren Arduradunek ebatziko dituzte, eta Gobernu Batzordeari jakinaraziko diote zer interpretazio-

irizpide erabili den hura berresteko edo aldatzeko. 

1.4. Taldeei, pertsonei eta interes-taldeei Kanal Etikoaren berri emango zaie, eta ohartaraziko zaie, 

irregulartasunen gaineko susmo oinarridunak edukiz gero, horren bitartez jardun behar direla nahitaez. 

Halaber, interesa duenak Elkarkidetzaren web-orrian Protokoloa eskura dezake, edozein unetan. 

1.5. Elkarkidetzaren oraingo edo etorkizuneko langileei dagokienez, berdina azaldu zaie, eta dagozkien lan-

kontratuetan erantsi. 

2. artikulua. - Eremu objektiboa: Salaketak.

Kanal Etikoaren bitartez, salatu diren ustezko irregulartasunak (aurrerantzean, “Salaketak") jakinaraz 

daitezke. 

3. artikulua- Eremu subjektiboa.

Edozein interes-taldetako eta/edo taldetako pertsona fisikoek salaketak bidal ditzakete Kanal Etikoaren 

bitartez. 

2. SALAKETAK IZAPIDETZEKO PROZEDURAK

4. artikulua.- Kanal Etikoa kudeatzea.

4.1. Kanal etikoaren Arduradunei dagokie Elkarkidetzaren Kanal Etikoa kudeatzea. Edonola ere, Kanal 

Etikoaren bitartez bidaltzen diren jakinarazpen guztiak kanpo-aholkulari batek jasoko ditu (“Kanpokoa”), 

eta salaketen kudeaketaren parte bat hari azpikontratatuko zaio, salatzailearen nortasunaren 

konfidentzialtasuna eta egon daitezkeen interes-gatazkak behar bezala kudeatzen direla bermatzeko. 
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4.2. Kanpokoa arduratuko da salaketak jasotzeaz, eta Protokolo honetan adierazitakoaren arabera izapidetuko 

ditu. 

4.3. Edonola ere, Kanpokoak noizean behin kudeaketen inguruan informazioa emango die Kanal etikoaren 

Arduradunei, Kanal Etikoaren Protokolo honetan aurreikusitako funtzioen betearazpenean erabakitze-

ahalmena duen organo eskuduna izango delarik.  

5. artikulua.- Salaketak bidaltzea eta jasotzea.

5.1. Salaketak posta elektronikoz bidali behar dira, helbide honetara: 

Denuncias.canaletico@elkarkidetza.eus. Dena dela, Elkarkidetzaren webgunean eskuragai dagoen Kanal 

Etikoko atalera jo daiteke. Bete beharreko inprimakia, hurrenez hurren (“Salaketaren inprimakia, 

F.00.03.02.02.01”).

5.2. Jakinarazpena bidali aurretik, interesdunak egiaztatu behar du (dagokion laukia hautatuta) Kanal 

Etikoaren Protokolo hau irakurri eta onartu duela. Halaber, bidalketak berekin ekarriko du pertsona 

igorleak protokolo hau onartzea, eta batik bat datu pertsonalak babesteari buruz jasotakoa. 

5.3. Interesdunak Kanal Etikoaren bitartez salaketa edo bat bidaltzen duenean, jakinarazpena behar bezala 

prozesatu dela konfirmatzen duen hartu-agiria jasoko du. 

6. artikulua.- Fede oneko eta fede onik gabeko salaketak.

6.1. Fede oneko salaketatzat joko dira hauek: 

a) Elkarkidetzaren Kanal Etikoaren Protokoloan jasotakoaren arabera burutzen direnak eta

arrazoizkotzat jotzen denean horren oinarri diren egitateek edo zantzuek egitate anomalo edo

portaera irregular bat eragin izana, eta

b) egia nabarmen arbuiatu gabe eta mendeku hartzeko, moralki jazartzeko, kalte laborala edo

profesionala eragiteko edo salatutakoaren edo hirugarren baten izen ona hondatzeko asmorik gabe

egin direnak.

6.2. Salatzaileak fede onik gabe jarduten duela joko da salaketaren egilea gertakaria faltsua dela dakienean 

edo egia nabarmen arbuiatzen duenean. Fede onik gabe jardun izanaren seinaletzat hartzen da mendeku 

hartzeko, jazartzeko, kalte laborala edo profesionala eragiteko edo izen ona hondatzeko asmoa izatea. 

7.artikulua.- Salaketak jasotzea eta izapidetzeko onartzea.

7.1. Salaketa jaso eta bost (5) egun balioduneko epean gehienez, kanpokoak aurretiazko azterketa bat egingo 

du salaketaren eta hura izapidetzea onartzeko (ala ukatzeko) arrazoien gainean, eta baita Kanal etikoaren 

Arduradunen artean egon daitezkeen interes-gatazken gainean ere. 

7.2. Kanpokoaren ondorioak Kanal etikoaren Arduradunei bidaliko zaizkie, salaketa izapidetzea onartzeko ala 

ukatzeko proposamen arrazoituarekin batera, eta, izapidetzea proposatuz gero, baita haren sailkapena 

ere, 8. artikuluarekin adostasunean. Salaketa Kanal etikoaren Arduradun baten kontrakoa bada, 

kanpokoak salaketa horren xede ez direnei bidaliko dizkie soilik salaketaren gainean atera dituen 

ondorioak. Horren guztiaren xedea da askatasunez jardutea eta frogak suntsi daitezela ekiditea. 

mailto:canaletico@elkarkidetza.eus
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7.3. Kanpokoak ez ditu haren ondorioetan salatzailearen identifikazio-datuak adieraziko, 

konfidentzialtasunez eta inpartzialtasunez aritzen dela bermatzeko. 

7.4. Kanal etikoaren Arduradunek ez dute salaketarik izapidetuko baldin eta salaketa hori fede onez egin ez 

bada eta ez badira datu pertsonalak babesteari buruzko baldintzak betetzen edo salaketaren xede den 

jarduerak berekin irregulartasunik ez badakar nabarmenki. Edonola ere, Kanal etikoaren Arduradunek 

dagokion azterketa egingo dute, eta, salaketak haren izapidetzea onartzeko baldintzak betetzen ez 

baditu ere, salatutako gertakarien edo Kanal etikoaren Arduradunen ustez beste edozein 

zirkunstantziaren larritasuna ikusita hura izapidetzea komenigarria den erabakiko dute. Kasu orotan, 

salaketa izapidetzen ez bada, erabaki hori arrazoitu beharko da, eta erabakia zein egindako 

jakinarazpena erregistroan jasota geratuko dira. 

7.5. Salaketa izapidetuko den ala ez erabakitzean, Kanal etikoaren Arduradunek salatzaileari salaketa 

argitzeko edo osatzeko eta irregulartasun bat gertatu dela egiaztatzeko beharrezkoak diren 

dokumentuak eta/edo datuak ematea eska diezaiokete. Dokumentazio osagarri hori kanpokoaren bidez 

eskatuko da, Kanal etikoaren Arduradunek ez baitute salatzailearen identifikazio-daturik edukiko. 

8. artikulua. - Salaketak sailkatzea.

8.1. Behin salaketa izapidetzea onartuta, espediente-kode bat esleituko zaio. Kode hori "D" hizkiarekin hasiko 

da kasu orotan, eta, ondoren, dagokion zenbakia edukiko du (uneko urtea eta dagokion salaketa-

zenbakia). Modu horretara, urte bakoitzeko lehenengo salaketari 1 zenbakia emango zaio. 

8.2. Salaketak honako hauen arabera sailkatuko dira: (i) larritasuna, hurrengo atalean araututako mailen 

arabera; (ii) eragindako ondasun juridikoa edo arloa (finantza-arloa, kontabilitatea, giza baliabideak, 

etab.); eta (iii) Elkarkidetzak salatuarekin duen harremana (langilea, Gobernu Batzordeko kidea edo 

taldeetako kide bat). 

8.3. Jasotako salaketa hurrengo mailetako batean sailkatuko da, salatutako gertakarien larritasuna hartuta 

irizpidetzat: 

a) Oinarrizkoa: salaketak erakundeari, haren langileei edo aktiboei kalte edo galera txikia eragingo

lieketen gertakariei erreferentzia egiten dienean. Kalte txikitzat joko da erraz konpon daitekeena edo

konpon daitekeen arau-urraketa formala edo beste baliokide bat.

b) Tartekoa: salaketak erakundeari, haren langileei edo aktiboei kalte edo galera larria eragingo lieketen

gertakariei erreferentzia egiten dienean. Kalte larritzat joko dira kalte nabarmenak, konpontzeko

zailak direnak, konponezinak diren araudi-urraketa materialak, Erakundeak haren ohiko jarduerarekin

eraginkortasunez jarraitzeko gaitasuna nabarmen murrizten dutenak edo antzeko gertaerak.

c) Altua: salaketak erakundeari, haren langileei edo aktiboei kalte edo galera oso larria eragingo lieketen

gertakariei erreferentzia egiten dienean. Kalte oso larritzat joko dira kalte nabarmenak, konpontzeko

zailak edo konponezinak direnak, lege-urraketa larriak, Erakundeak haren ohiko jarduerarekin

eraginkortasunez jarraitzeko gaitasuna hutseratzen dutenak edo antzeko gertaerak.
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9. artikulua. - Salaketaren espedientea izapidetzea.

9.1. Kanal etikoaren Arduradunek espedientea izapidetuko dute, eta ikerkuntza aurrera eramateko eta 

espedientea izapidetzeko arduraduna izendatuko du, haren kideen artean (“Instruktorea"). Halaber, 

zeregin hori ikertzaile bati bidal diezaioke.  Salaketa Kanal etikoaren Arduradun baten kontra badoa, hark 

ezingo du salaketaren izapideetan eta salaketarekin lotutako alderdiei buruzko bileretan parte hartu, eta 

Kanal Etikoaren Protokolo honen 16. artikuluan ezarritakoaren arabera jardungo da.  

9.2. Salaketak Gobernu Batzordeko edo Kanal etikoaren Arduradun  bati eragingo balio, Kanal etikoaren 

Arduradunek Elkarkidetzaz kanpoko pertsona bat izenda dezake instruktore izateko, independentzia 

bermatze aldera. 

9.3. Instruktoreak salaketan jasotako informazioa egiazkoa eta zehatza dela egiaztatuko du, eta, bereziki, 

salatutako portaerari buruzko datuak egiaztatuko ditu, pertsona kaltetuen eskubideei dagokienez. 

Horretarako, eragindako pertsona eta lekuko guztiei entzunaldia emango zaie, eta egoki deritzon eginbide 

guztiak gauzatuko ditu.  

9.4. Elkarkidetzaren profesional guztiek ikerketan zintzotasunez lagundu behar dute. Lekukoen eta 

eragindakoen parte-hartzea guztiz isilpekoa izango da. 

9.5. Entzunaldia salaketa jaso eta bi (2) hilera egingo da, baldin eta zio arrazoituen ondorioz beste bi (2) 

hilabete gehiago atzeratzea erabakitzen ez bada, eta, ahal den heinean, salatutako portaeraren ustezko 

egilearekin elkarrizketa pribatua egingo da gutxienez. Elkarrizketa horretan, haren errugabetasun-

presuntzioa errespetatuz beti, espediente honen xede diren gertakarien berri emango zaio, salatuak 

gertakarien bertsio osoa eman ahal izango du eta egoki deritzon frogak aurkeztu, eta salatutako 

gertakarien eta kasuaren baldintzari buruzko galderak egingo zaizkio. Halaber, eragindako alderdi guztiei 

haien datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa emango zaie, eta datu pertsonalak babesteari 

buruzko legediak ezarritako beste edozein eginbehar beteko da. 

10. artikulua. Espedientea ebaztea. Jarduera-protokoloa irregulartasunen kasuan.

10.1. Behin espedientea izapidetzen amaituta, instruktoreak Kanal etikoaren Arduradunei aurkeztuko die 

espedientea eta ebazpen-proposamena, batzordeak bidezko deritzon ebazpena eman dezan. Horri 

dagokiola, egoera hauek gerta daitezke: 

10.2. Emandako ebazpenean ondorioztatzen bada Elkarkidetzako langile batek (Erakundearekin duen lan-

harremana edozein dela ere) irregulartasun bat burutu duela, Kanal etikoaren Arduradunek Pertsonen 

Kudeaketarako arduradunari edo eskudun pertsonari jakinaraziko dio, urratutako portaeraren 

larritasuna, aplikaziozko arautegiaren eta indarreko Talde Hitzarmenaren arabera dagozkion diziplina-

neurriak aplika ditzan.  

10.3. Gobernu Batzordeko kideren bati eragiten dion irregulartasun bat balitz, Kanal etikoaren Arduradunek 

ebazpenaren berri emango die Izendapenen eta Ordainsarien Batzordeari eta Gobernu Batzordeari, eta 

azken hori izango da Elkarkidetzaren Gobernamendu Onaren Politikan aurreikusitako neurriak 

aplikatzeko organo eskuduna.  
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10.4. Emandako ebazpenean ondorioztatzen bada hornitzaile batek irregulartasun bat burutu duela, Kanal 

etikoaren Arduradunek baliabideen eta hornitzaileen prozesuaren arduradunari jakinaraziko diote, 

dagozkion kontratu-eskubideak gauzatzeko.Halaber, erakundeak dagozkion zigorrak eta neurri 

zuzentzaileak aplikatuko ditu, eta, hala badagokio, irregulartasuna burutu duen hirugarren horrekin 

edukitako kontratu-harremana amaitu ere egingo du. 

10.5. Kanal etikoaren Arduradunen ebazpenean ondorioztatzen bada beste talde batek irregulartasun bat 

egin duela, Gobernu Batzordeak balioetsiko du zer zigor eta neurri zuzentzaile aplikatu behar den, 

dagozkion baldintzen, Elkarkidetzaren eta taldearen arteko harreman motaren, urratutako portaeraren 

larritasunaren eta araudi aplikagarriaren arabera. 

10.6. Espedientearen ondorioz lege-jarduketak abiaraz daitezkeela ondorioztatzen bada, Kanal etikoaren 

Arduradunek jarduketa horien berri emango diete Zerbitzu Juridikoei, kasu bakoitzean dagozkion 

jarduketa administratiboei edo judizialei hasiera eman diezaien.  

3. KANAL ETIKOAREN BERMEAK

11. artikulua. - Kanal Etikoa zuzentzen duten printzipioak..

11.1. Kanal Etikoaren bitartez igorritako salaketa guztiak kudeatzean, konfidentzialtasuna, datu pertsonalen 

babesa, informazioaren segurtasuna, fede oneko salaketen kasuan errepresaliak hartzeko debekua eta 

salatuaren errugabetasun-presuntzioa izango dira jarduteko ardatzak. 

11.2. Ikerketa guztian zehar, ikertutako pertsonen eskubideak bermatuko dira, euren intimitateari, 

defentsari eta errugabetasun-presuntzioari dagokienez. 

11.3. Ezin da fede onez gertakari edo portaera irregular bat salatzen duen inor kaleratu, ezta diziplina-zigorrik 

ezarri ere, eta ez da harekiko lan-harremana edo lan-sustapena kaltetuko, salaketa jarri izanaren 

ondorioz. 

11.4. Fede oneko salaketa baten ondoren salatzailearen kalterako lan-neurriak hartu badira errepresalia gisa, 

Elkarkidetzak ahal bezain laister baliogabetuko ditu neurri horiek eta salatzailearen eskubideak 

lehengoratuko ditu. 

11.5. Kanal etikoaren Arduradunek zuzenean, edo, hala badagokio, kanpokoaren bidez, ikerketaren emaitzen 

berri emango diote salatzaileari. Salatzaileari jakinarazteko epea hiru (3) hilabetekoa da gehienez ere, 

salaketa jasotzen denetik hasita. 

12. artikulua.- Interes-gatazkak kudeatzea.

12.1. Interes-gatazkak eta independentzia mantentzea. 

a) Interes-gatazka baten barruan dauden Kanal etikoaren Arduradunek horren berri eman beharko die

beste arduradunei, eta haiek ebatzi beharko dituzte gaiari buruz sor daitezkeen zalantzak eta gatazkak.

b) Kanal etikoaren Arduradunek bileretan jorratu beharreko gaiek kideren bati edo hari lotutako

pertsona bati eragiten diotenean (dagokion sailaren edo prozesuaren barnean lotura hierarkikoa
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izatea barne), eta, orokorrean, kide horrek interes-gatazka batean parte hartzen duenean, bileratik 

irten beharko du erabakia hartu arte. 

c) Kanal etikoaren Arduradunak independentziaz eta inpartzialtasunez arituko dira, eta prestasun eta

gaitasun profesional handienekin burutu beharko dute haien lana.

12.2. Isilean gordetzeko betebeharra. 

a) Kanal etikoaren Arduradunek isilpean mantenduko dituzte euren deliberamenduak eta erabakiak, eta,

orokorrean, ez dituzte haien kargua betetzean eskuratutako informazioa, datuak, txostenak eta

aurrekariak ezagutaraziko, ezta horiek euren edo hirugarrenen mesederako erabiliko ere. Horrez gain,

Elkarkidetzaren Gobernamendu Onaren Politikako arauetan eta aplikaziozko legedian xedatutako

gardentasun eta informazio eginbeharrak ere beteko dituzte.

b) Kargua utzi ondoren ere, Kanal etikoaren Arduradunek konfidentzialtasuna mantendu beharko dute.

c) Kanal Etikoaren Protokolo honetan ezarritakoari jarraikiz, Kanal etikoaren Arduradunen bileretara

doazen edo batzordearekin edozer motako elkarlana duten pertsonek konfidentzialtasuna

mantentzeko betebeharra dute, kanpo-aholkulari gisa zein bai beste edozein izaerarekin aritzen direla

ere.

13. artikulua. - Jardueren zio eta dokumentazioa.

13.1. Salaketen izapideen barruan gauzatutako jarduera guztiak behar bezala dokumentatuko dira, eta 

Kanal etikoaren Arduradunek erregistro bat jasoko du horretarako. 

13.2. Halaber, Kanal etikoaren Arduradunek edo irregulartasunak burutu izanaren ondoriozko zigorrak 

ezartzeko eskumena duten organoek hartzen dituzten erabaki guztiak arrazoituta eta dokumentatuta 

egongo dira. 

13.3. Kanal etikoaren Arduradunek jasotako jakinarazpenak erregistratuko dituzte. Horri dagokiola, 

ondorengo informazioa jasoko du, barne-kontrola egiteko eta estatistikak ateratzeko (jakinarazi 

duenaren eta salatutakoaren datuak ez dira jasoko): 

a) Salaketaren espediente-zenbakia.

b) Jakinarazi zen data.

c) Jakinarazitakoaren deskribapena.

d) Jakinarazpenaren sailkapena

e) Jakinarazpenaren gainean emandako ebazpena.

4. DATU PERTSONALEN BABESA

14. artikulua. - Datu pertsonalak babesteari buruzko informazio-klausula.

14.1. Kanal Etikoaren barruan, jasotako salaketak eta kontsultak kudeatzeko, izapidetzeko eta erantzuteko 

eta, hala badagokio, salatutako gertakariak ikertzeko zorrozki eta objektiboki beharrezkoak diren datu 

pertsonalak bilduko dira. 
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14.2. Datu horiek xede horrekin tratatuko dira esklusiboki, eta ez dira horrekin bateragarriak ez diren 

xedeetarako erabiliko. 

14.3. Datu pertsonalak helburu horretarako ezarritako inprimakien bidez bilduko dira, eta "Kanal Etikoa" 

fitxategian jasota geratuko dira, dagokion ikerkuntzarekin batera. 

14.4. Elkarkidetzak Kanal Etikoaren esparruan tratatutako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna 

mantentzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu ditu. 

14.5. Salaketa baten ikerketaren barruan bildutako informazioa Kanal etikoaren Arduradunei, Elkarkidetzaren 

Gobernu Batzordeari edo pertsonen kudeaketarako arduradunari edo salatuak kontratu-harremana 

duen sailaren arduradunari jakinarazi ahal zaio, salaketa izapidetzeko edo dagozkion diziplina- edo 

kontratu-zigorrak ezartzeko xede esklusiboarekin. Halaber, informazio hori epaileei ere eman ahal 

izango zaie, hala eskatzen dutenean edo salatutako egitateak zigor-arloan legez kontrakoak direnean. 

Salatuari ere horien berri eman ahal zaio, 18.8. artikuluan jasotako kasuan. 

14.6. Edonola ere, Kanal Etikoaren barruan datuak jasotzen zaizkien pertsonek euren datuak eskuratzeko, 

zuzentzeko, ezeztatzeko eta horiei kontra egiteko eskubideak gauza ditzakete, fitxategiaren 

arduradunaren helbidera edo Denuncias.canaletico@elkarkidetza.eus helbidera idatziz. Haien 

NANaren kopia ere erantsi beharko dute. 

14.7. Espresuki adierazten da datuak eskuratzeko eskubidea norberaren datu pertsonaletara mugatuta 

dagoela, eta salatutako pertsonak ezingo dituela inolaz ere salatzailearen identifikazio-datuak eskuratu. 

14.8. Hala eta guztiz ere, aurkeztutako salaketan batean oinarritutako ikerketa bat egiten denean, behin 

ikerketa amaituta ondorioztatzen bada salaketak ez zuela oinarririk eta fede txarrez egin zela, salatzailea 

identifikatzea eta salatuari haren nortasunaren berri ematea erabaki daiteke, salatuak hala eskatuta eta 

modu arrazoituan, betiere. 

15. artikulua.- Datuak gordetzea.

15.1. Izapidetzeko onartu ez diren salaketetan jasotako datu pertsonal guztiak berehala ezabatu beharko 

dira, eta ez dira fitxategi edo euskarri batean gordeko. 

15.2. Jakinarazpena egin duenaren eta tartean dagoen beste edozein pertsonaren datuak salatutako 

gertakariak ikertzeko ezinbestekoa den denboraz gordeko dira soilik. Gero, ezabatu egingo dira.  

15.3. Salaketa bat zigor edo diziplina-neurri batekin ebazten denean salatutako gertakariak aski egiaztatu 

direlako, datuak behar bezala blokeatuta gordeko dira, zigor hori ezartzetik erator daitezkeen egintzen 

eta erantzukizunen preskripzio-epeak igaro arte. 


