DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LLUITA CONTRA EL FRAU I TOLERÀNCIA ZERO
ENFRONT DE LA CORRUPCIÓ
Transports Metropolitans de Barcelona (d'ara endavant, TMB) vol manifestar, en nom
de totes les entitats que la integren, el seu compromís amb els estàndards més alts en
el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, així com la seva adhesió als
més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva
activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb aquesta com a
oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.
Totes les persones que integren TMB assumeixen i comparteixen aquest compromís,
tenint entre altres deures els de vetllar pel compliment de les lleis i normes internes, així
com actuar conformement als principis d'objectivitat, integritat, neutralitat,
responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència,
exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn
cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.
L'objectiu del Pla de Mesures Antifrau és promoure dins de l'organització una cultura
que descoratgi tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció,
impulsant el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests
supòsits.
L'anterior pretén a ampliar i consolidar el camí iniciat al maig de 2020, quan el Consell
d'Administració va aprovar el Programa de Compliance de TMB, així com el seu Codi Ètic,
amb el propòsit de difondre entre tots els membres de l'organització una cultura de
compliment i subjecció als valors i principis de comportament de TMB. En aquest sentit,
es pretén descoratjar tota activitat fraudulenta i facilitar la seva prevenció i detecció,
promovent el desenvolupament de procediments efectius per a respondre davant
qualsevol irregularitat que pogués produir-se, ja que és responsabilitat de tots
identificar qualsevol pràctica que s'allunyi d'un comportament ètic en l'ús dels fons
públics.
TMB s'alinea amb les mesures de prevenció i detecció del frau liderades per la Unió
Europea, a través de la posada en marxa de procediments efectius i mesures eficaces i
proporcionades de lluita contra el frau, que presenten especial impacte en la gestió dels
fons “Next Generation EU” i en el marc de les actuacions de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, des d'un enfocament de gestió del risc amb un
plantejament proactiu, estructurat, específic i eficaç en la presa de decisions per a
gestionar el risc de frau.

Com a beneficiària dels fons del MRR i en protecció dels interessos financers de la Unió
Europea, TMB disposa d'un ‘Pla de Mesures Antifrau’ que li permet garantir i declarar
que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'utilitzaran de
conformitat amb les normes aplicables; en particular, en tot allò que es refereix a la
prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos i
manifestar la seva tolerància zero enfront de la corrupció i adopta el compromís de
rebre i tractar diligentment qualsevol alerta, així com no tolerar cap mena de represàlia
contra la persona alertadora.
Sobre la base de l'anterior, tots els membres del Consell d'Administració de TMB, així
com l'equip de Direcció, assumeixen i comparteixen aquest compromís, al mateix temps
que assumeixen l'estricta vigilància dels deures de tots aquells membres de
l'organització que es troben sota la seva supervisió i el compromís d'exigència de
responsabilitats davant els possibles incompliments.
En definitiva, TMB declara la seva lluita i tolerància zero enfront del frau i la corrupció i
afirma comptar amb els controls necessaris per a prevenir i detectar actuacions
fraudulentes o qualsevol altra pràctica que s'allunyi d'un comportament ètic en l'ús dels
fons europeus, amb l'objectiu d'assegurar una actuació justa i coherent en el maneig
d'aquests recursos públics.
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