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Mitjançant la present, els membres de la Coalició Pro Accés i de la Plataforma Open
Generation EU sotasignants volem manifestar la nostra més profunda preocupació per la
falta de compromisos sòlids en matèria de transparència dins del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència: “España Puede”.
En una recent investigació1 duta a terme per la Coalició per a la Contractació Pública Oberta
en la UE2, una plataforma composta per diferents organitzacions no governamentals pro
transparència en la contractació pública a nivell europeu, s'ha posat en evidència l'oblit de la
transparència i de mecanismes de rendició de comptes com a elements fonamentals per a
evitar la corrupció i el mal ús dels recursos que rebran els Estats membres.
El Pla espanyol rep una puntuació de 2 sobre 6, ja que estableix que realitzarà la publicació
proactiva de la informació relacionada als fons i, a més, la realitzarà en un portal únic que
facilitarà la consulta de qualsevol interessat. No obstant això, suspén quan es tracta de
publicar la informació sobre els beneficiaris dels fons, els informes d'auditoria i els que han
de remetre's a la Comissió Europea, així com la publicació de qualsevol informació
relacionada amb els fons en format de dades obertes.
Des de la Coalició Pro Accés donem suport a les demandes realitzades en l'informe
anteriorment esmentat, entre elles:
• Ha de garantir-se la publicació de la informació dels beneficiaris finals dels fons, obtinguts
mitjançant subvenció o contractes, així com també una explicació sobre el destí dels fons.
• Publicitat dels informes enviats a la Comissió Europea i els d'auditoria.
• La informació ha de publicar-se en format de dades obertes.
També des de la Coalició Pro Accés exigim al Govern que es comprometa a:
The need for transparency over Europe’s Recovery and Resilience Facility
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RFF_transparency.pdf (disponible en
anglés)
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• Garantir una publicitat proactiva àmplia i actualitzada sobre l'ús dels fons: Per a això és
necessari el desenvolupament d'un catàleg de la informació, dins del Reial decret llei 36/2020
que regula aquests fons, que haurà d'indicar la informació que es publicarà, els responsables
de la publicació i la freqüència amb la qual haurà de fer-se.
• Garantir el dret d'accés a la informació d'aquella informació que no es trobe publicada de
manera proactiva: Pel que haurà d'assenyalar-se que serà aplicable les disposicions sobre accés
a la informació i reclamacions establides en la Llei 19/2013, 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern.
• Garantir la transparència de totes les fases de la contractació pública que es faça amb
aquests fons, fins i tot aquelles que es facen mitjançant procediments especials, com ara la
contractació pública d'emergència. Així com motivar aquells contractes que gaudisquen de les
flexibilitzacions assenyalades en el Reial decret llei 36/2020 que regula el maneig d'aquests
fons.
• Garantir la participació dels diversos sectors de la societat en la planificació,
desenvolupament, gestió i execució dels fons. Entre els quals han d'estar les organitzacions
no governamentals, partits polítics, experts i ciutadania en general. La forma en què es durà a
terme aquest procés participatiu ha d'estar clarament establit en la norma que regula aquests
fons, incloent els canals d'informació que s'utilitzaran per a procurar l'efectiva participació
d'aquests actors.
• Garantir la inclusió de projectes que beneficien a persones pertanyents a grups minoritaris
i marginalitzats. Si bé és cert que el Pla fa esment a la inclusió de persones amb discapacitat i
accions dissenyades per a aconseguir la igualtat de gènere, esmenta de forma molt breu i
general les accions que es duran a terme per a persones de grups minoritaris i/o marginalitzats.
La Coalició Pro Acceso3 és una plataforma fundada en 2006, dedicada a la promoció i protecció
del dret fonamental d'accés a la informació. Actualment la integren quasi cent membres, entre
organitzacions de la societat civil i persones expertes en temes de comunicació i informació.
Open Generation EU4 reuneix actors de la societat civil, persones expertes i periodistes per a
reclamar una gestió transparent i accessible dels fons Next Generation EU i el Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, plasmat en el pla ‘España Puede’.
Des de la Coalició Pro Accés i la Plataforma Open Generation EU reiterem la nostra crida al
Govern d'Espanya perquè la transparència de les seues actuacions prevalga sempre, garantint
a totes i tots, l'exercici del dret d'accés a la informació i la publicació proactiva de tota la
informació relacionada amb el maneig dels Fons Next Generation EU.
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