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Metodologia de l’estudi

Aquest treball ha estat elaborat gràcies a un dels ajuts que l’Associació Catalana de Comp-
tabilitat i Direcció concedeix amb l’objectiu de promoure la recerca a Catalunya, i al qual 
poden optar aquells investigadors o professionals que presentin propostes de recerca so-
bre bones pràctiques d’informació financera, comptabilitat de gestió i sobre informació del 
capital intel·lectual de les empreses.

Els objectius d’aquest estudi han estat analitzar l’aplicació actual d’eines de la compta-
bilitat de gestió en els ajuntaments catalans, tot valorant el seu coneixement per part dels 
ens locals, així com l’anàlisi crítica dels mateixos ajuntaments sobre les eines actuals utilit-
zades en la gestió econòmica i financera de les seves administracions.

Per la recollida de dades s’ha utilitzat la base de dades de Municipis i Comarques de 
Catalunya (Municat 2007), per tal d’extreure el llistat d’ajuntaments catalans que complei-
xen dos dels tres requisits següents, obeint a qüestions demogràfiques, econòmiques i 
territorials:

a) Tenir més de 20.000 habitants (any 2007)
b) Tenir un pressupost total superior a 25.000.000 d’euros (any 2007)
c) Ser capital de comarca

Finalment, hem trobat que existien 56 ajuntaments a Catalunya que complien dos dels tres 
requisits esmentats, tal com es pot veure en l’annex 1. Als ajuntaments seleccionats, se’ls 
ha enviat un qüestionari, per correu ordinari, amb preguntes tancades i obertes per poder 
recollir opinions i valoracions. El qüestionari s’ha estructurat en els següents apartats: Mo-
dels de costos, indicadors de gestió, quadre de comandament integral, benchmarking, 
tecnologies de la informació i comunicació i perfil de l’enquesta’t. El nivell de resposta ha 
estat del 54%, és a dir, 30 ajuntaments, que han contestat durant el segon semestre de l’any 
2008. 

Les dades quantitatives obtingudes s’han treballat amb el programa estadístic SPSS per 
tal d’obtenir les freqüències i gràfics de les variables. Les dades qualitatives de les pregun-
tes obertes s’han resumit manualment. Podem veure els resultats complets en l’annex 2. 
Una vegada s’han obtingut les dades, hem passat a analitzar els resultats d’una manera 
quantitativa i, posteriorment, hem fet una interpretació d’aquests per poder realitzar un pla 
de millora que implica tota una sèrie de recomanacions a les entitats locals. Finalment, hem 
elaborat un apartat de conclusions extretes a partir de les relacions entre les hipòtesis teò-
riques a priori i els valors reals analitzats.


