NOTES INFORMATIVES

ÍNDEXS DE TRANSPARÈNCIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
En l’àmbit de la transparència en el sector públic, l'organització Transparència
Internacional realitza de forma periòdica l’“Índex de Transparència de les
Comunitats Autònomes” (INCAU), el més recent fou elaborat l'any 2016.

En aquest cas, el procediment es basa fonamentalment a contrastar si els
governs autonòmics ofereixen la informació relativa a un conjunt de 80
indicadors, que tracten d'abastar les àrees més importants de la informació que
els responsables del govern d'una comunitat autònoma haurien de posar
públicament a la disposició de la societat.

Amb l'aplicació d'eixe conjunt de 80 indicadors, cada comunitat autònoma obté una
puntuació individual, de manera que sorgeix així un rànquing o classificació del nivell
de transparència de les disset comunitats. La puntuació va des d'1 fins a 100; a major
puntuació, major índex de transparència.

Així, la puntuació obtinguda pel govern valencià en l’INCAU se situa en els 94,4 punts,
i es troba en la posició 10a del rànquing. Es consolida d'aquesta forma la millora
creixent des del rànquing efectuat per TU l'any 2014, en el qual va aconseguir 93 punts,
respecte a l'any 2012, en què es quedava en uns escarits 63,8 punts, o l'any 2010, en
què a penes fregava l'aprovat amb 56,3 punts.

Igualment, des d'un punt de vista local, analitzant la transparència dels ajuntaments,
Transparència Internacional realitza l’“Índex de Transparència dels Ajuntaments
(ITA)”, el més recent és el de l'any 2017. En aquest, s’hi mesura el nivell de
transparència dels 110 majors ajuntaments d’Espanya, utilitzant un conjunt de 80
indicadors, dividits en sis àrees de transparència:
1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal.
2. Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana.
3. Transparència economicofinancera.
4. Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis.
5. Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques i medi ambient.
6. Dret d'accés a la informació.

Fixant el focus sobre els ajuntament valencians, observem com l'Ajuntament d'Alacant
obté el màxim de puntuació possible, això és, 100 punts; Castelló se situa en el lloc
67, amb 91,3 punts, mentre que València es queda el lloc número 70, amb 90 punts.

Des d'una perspectiva temporal, observem un indubtable progrés en aquesta materia
per part de les corporacions valencianes, que obtenien, l'any 2008, 59,4 punts en el
cas d'Alacant, 52,2 en el de Castelló de la Plana i 40 punts en el cas de València.

Més informació en la web de Transparència Internacional
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