
SALAKETETARAKO KANALA 

A. Sarrera 

Salaketen kanalaren helburua da Gipuzkoako Elikagaien Bankuan jokabide irregularrak 
identifikatu ahal izateko salaketak kudeatzeko sistema ezartzea. Gainera, barne-kudeaketan 
hobetu beharreko arloak identifikatzeko aukera emango du. 
Horretarako, salaketen kanala gaituko da, eta interes-talde guztiek erabili ahal izango dute: 
langileek eta boluntarioek, emaileek, onuradunek, hornitzaileek... 
Salaketa batek Gipuzkoako Elikagaien Bankuak gauzatutako edozein ekintza legez kanpokoa, 
irregularra edo desegokia dela adieraztea dakar. 
 
B. Printzipioak 

Irisgarritasuna: salaketak egiteko posta elektronikoa gaitu da: 
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eta 2020ko martxoaren 1etik aurrera egongo da martxan. 

 
Postontzi fisiko bat ere jarriko da, eta langileek, boluntarioek, hornitzaileek, onuradunek eta, 
oro har, interesdunek erabili ahal izango dute. Postontzi fisiko hori Gipuzkoako Elikagaien 
Bankuaren bulegoetako administrazio gunean egongo da. 

 
Gardentasuna: salaketa-kanalaren politika publikoa da, baita komunikabide gisa ezarritako 
posta elektronikoa ere. 

 
Asmo ona: salaketak modu anonimoan egin ahal izango dira. Hala ere, jarraipen egokia 
egiteko, salatzailearekin harremanetan jartzeko informazioa eskatuko da, baina informazio 
hori ematea edo, aldiz, salaketa modu anonimoan egitea salatzaileak berak erabakiko du. 
Salaketa anonimoa ez denean, Gipuzkoako Elikagaien Bankuak hitz ematen du asmo oneko 
salaketaren igorlearen aurka ez duela inolako diziplinazko neurririk hartuko, ezta legezko 
ekintzarik ere. 
Gipuzkoako Elikagaien Bankuak beretzat gordetzen du asmo oneko salaketa baten 
jaulkitzailearen aurka errepresalia hartzen duen edozein langileren edo Elkarteko gobernu-
organoko kideren aurka legezko edo diziplinazko akzioak abiarazteko eskubidea. 

 
Konfidentzialtasuna: komunikazioa egiten duen pertsonaren identitatea informazio 
konfidentzialtzat hartuko da, eta ezingo da jakinarazi haren baimenik gabe. 
Hala ere, komunikazioa egiten duten pertsonen datuak administrazio-agintariei eta agintari 
judizialei eman ahal izango zaizkie, salaketaren xedearen ondoriozko edozein prozeduraren 
ondorioz hala eskatzen bazaie. Beti ere, datu pertsonalak babesteko araudiak ezartzen duen 
arabera utziko zaizkie datuak agintari administratibo edo judizialei. 

 
Objektibotasuna eta inpartzialtasuna: salaketa jaso ondoren, haren xede diren pertsonen 
intimitaterako, defentsarako eta errugabetasun-presuntziorako eskubidea bermatuko da. 

 
Gipuzkoako Elikagaien Bankuko Zuzendaritza Batzordeak ondokoa izendatu du salaketa-
kanalaren arduradun gisa: 
 
Iñaki Garmendia Azurmendi 

 



Iñaki Industria Ingeniari Doktorea da, eta  Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da 
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan. Lau urtez UPV/EHUko Gizakiekiko Ikerketen Etika Batzordeko 
(CEISH) kide izan da. Iñaki Gipuzkoako Elikagaien Bankuko boluntarioa da 2016tik, Bankuaren 
eta komunikabideen arteko harremanez arduratzen da, Bankuaren webguneko albisteak 
eguneratzen ditu eta ez da Gipuzkoako Elikagaien Bankuko Zuzendaritza Batzordeko kidea. 
Izendapena 2021eko abenduaren 31ra arte egiten da, eta beste bi urterako berritu daiteke. 
 
Carlos Gipuzkoako Elikagaien Bankuko presidenteordea da, Bankuko diru-bilketak eta 
Zuzendaritza Batzordeko kidea. 
 
Salaketa-kanalaren arduradunak Gipuzkoako Elikagaien Bankuko Zuzendaritza Batzordeko 
beste pertsona baten esku utzi ahal izango du, jasotako salaketaren batek interes-gatazka bat 
izan badezake. Ordezkari horrek ez du izango Elkarteko lehendakari edo diruzain kargua. 

 
Eraginkortasuna: eskaera guztiak ahalik eta azkarren izapidetuko dira. Hala ere, Gipuzkoako 
Elikagaien Bankuak honako kasu hauetan erantzuna ez emateko eskubidea izango du: 
a. Datu konfidentzialen inguruko eskaerak: legeek araututako datuen kasuan edo tartean 
diren pertsonen edota erakundeen babesa eskatzen duten akordio pribatuei eragiten dieten 
datuen kasuan. 
b. Asmo onaren irizpidea argi eta garbi urratzen duten eskaera errespetugabeak, izan 
edukiarengatik nahiz formarengatik. Salaketa asmo txarrez aurkeztu izanaren arrazoiak edo 
zantzuak daudenean, haren jarraipena bertan behera geratuko da, eta igorleari ezespenaren 
arrazoien berri emango zaio. Gipuzkoako Elikagaien Bankuak diziplina-neurriak edo 
bestelakoak hartzeko eskubidea izango du. 
 
C. Prozedura 

Sarbidea: salaketa jarri nahi duenak horretarako prestatutako posta elektronikoan egin ahal 
izango du. 
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baita Gipuzkoako Elikagaien Bankuaren administrazio gunean (Oiartzunen) dagoen postontzi 
fisikoan ere. Zuzendaritza Batzordeak salaketen kanala kudeatzeko izendatutako pertsonak 
besterik ez du izango posta elektronikorako eta postontzirako sarbidea. Pertsona horrek eta, 
behar izanez gero, lagun diezaioketen pertsonek jasotako informazioa konfidentzialtasunez 
tratatzeko konpromisoa hartzen dute. 

 
Informazioa kudeatzea: jasotako salaketen erregistroa sortuko da, eta bertan jasoko dira 
salaketari esleitutako kodea, jasotze-data, jasotako informazioa eta erantzunaren data, baita 
ondorengo edozein jarraipen ere. 

 
Azterketa eta ebazpena: 
a. Salaketak kudeatzeko Zuzendaritza Batzordeak izendatutako pertsonak posta 
elektronikoak eta paperezko dokumentuak jasotzen ditu, eta salaketak ez diren informazio-
eskaerak edo bestelako gaiak Gipuzkoako Elikagaien Bankuko administrazio-sailari bidaltzen 
dizkio. 
b. Salaketen kasuan: 

 Zuzendaritza Batzordeak izendatutako pertsona arduratuko da jasotako 
salaketari buruzko ikerketa egiteaz, eta erabaki objektibo bat hartzeko 



garrantzitsutzat jotzen dituzten pertsona guztiak elkarrizketatu ahal izango 
dituzte. 

 Ikerketa-izapideaksalatutako jokabidearen ustezko erantzulearekin 
elkarrizketa pribatu bat jasoko du beti. 

 Ikerketa burutu ondoren, ondorioen inguruko txosten labur bat egingo dute. 
Txosten hori Gipuzkoako Elikagaien Bankuko Zuzendaritza Batzordeari eta 
salaketa egin zuen pertsonari jakinaraziko zaie, salaketa anonimoa ez den 
kasuetan. 

 Txosten hori egin ondoren, diziplina-neurri edo zigor egokiak ezarri ahal izango 
dira. Delitua den kasuetan, agintariei jakinaraziko zaie. 

 Eskaera guztiak ahalik eta azkarren izapidetuko dira, eta gehienez ere 30 
eguneko epea ezarriko da horiei erantzuteko. Arrazoiren batengatik ezin bada 
erantzunik bidali epe horretan, interesdunari jakinaraziko zaio bere eskaera 
abian dagoela, eta beste epe bat eskainiko zaio. 

 


