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RESUM 

En la dècada dels vuitanta i noranta, enfront de la rigidesa admi
nistrativa de la gestió pública, es busca la millora d’aquesta gestió 
i l’equiparació del ciutadà al client. No obstant això, des de mitjan 
noranta s’estén la concepció d’una excessiva mercantilizació de les 
entitats públiques i es propugna tornar al concepte del públic i l’adop
ció de reformes que incideixin en la transparència i la responsabilitat 
davant els ciutadans. L’administració pública espanyola, encara que 
amb cert retard, s’ha obert a la introducció de nous models de gestió, 
i es troba ara davant la disjuntiva d’acabar les reformes iniciades en la 
línia de la Nova Gestió Pública i aquelles altres que, basades en plan
tejaments neoweberians, proposen la recentralització o la cooperació 
entre entitats amb la finalitat d’augmentar la confiança dels ciutadans 
amb major transparència. En el present treball plantegem una reflexió 
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sobre aquest procés, incidint en les mesures de gestió que han estat 
adoptades. 

PARAULES CLAU 

Models de gestió pública, Nova Gestió Pública, Bon Govern, Post
New Public Management.

ABSTRACT 

In the eighties and nineties, besides the administrative stiffness of 
the public management, there is a look for improvement while it is con
sidered that citizens should be treated as customers. However, in the 
middle of the nineties, there is a return towards the public and a claim 
for changes that improve transparency and responsibility. The Spanish 
public sector, although a little late, tries to be opened to the introduction 
of new management models. However, now it must choose between 
introducing changes in line with the New Public management or else, 
following those theories based on neoweberian basis that propose 
central public management models that will bring more transparency. 
This work analyses this process with special focus on the new mana
gement tools that have been incorporated to the public management. 
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1. Introducció 

En les últimes dècades del segle XX va sorgir un nou model de gestió 
en el sector públic davant les crítiques que es van alçar enfront de la Gestió 
Pública Tradicional (GPT) —fonamentada en la teoria weberiana—. 
Aquest nou model va ser conegut com la Nova Gestió Pública o New Public 
Management (NPM) i va trobar una ràpida expansió internacional.

La GPT es caracteritzava per l’aplicació del principi de legalitat i 
l’establiment d’una administració burocràtica encaminada a la consecució 
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de l’eficiència i la racionalitat en la resolució de procediments, de manera 
que com més gran fos la grandària de l’organització, majors economies 
d’escala obtindria, per la qual cosa prestaria de forma més eficient i coor-
dinada els seus serveis.

L’excessiva centralització que aquest model implicava, va propiciar el 
sorgiment de noves teories defensores del model de mercat. Així, l’NPM se 
centra en la introducció de les tècniques i procediments de gestió del sector 
privat en l’administració pública, important l’orientació al output (resultat) 
i al ciutadà com a client (Hood, 1991, 1995; Pollitt, 1995, 2009). Així ma-
teix, en contraposició a l’estructura burocràtica del model tradicional, que 
considerava que en les grans organitzacions les economies d’escala afavo-
rien l’eficiència i coordinació de les entitats i de la provisió de serveis pú-
blics, l’NPM proposa la desagregació de les entitats públiques en unitats 
més petites o l’externaliztació de serveis (outsourcing). 

No obstant això, ha trobat determinades crítiques en la seva aplicació  
i que posen de manifest l’excessiva fragmentació de les administracions i 
l’absència de cooperació i coordinació entre entitats.

Davant aquest nou panorama, han sorgit noves teories i models de ges-
tió pública que tracten de salvar aquestes limitacions, i l’eix central de les 
quals és la recentralització de l’administració pública, ja que es qüestiona 
la millora que els processos de descentralització i desagregació que l’NPM 
planteja, són les denominades Post-New Public Management o Neo-webe-
rian Administration. Amb elles es pretén aconseguir una millor coordina-
ció entre les administracions així com una major responsabilitat i trans-
parència de les entitats públiques.

En aquest context, en el present treball es pretén fer una revisió del 
procés d’introducció de noves eines i models de gestió en l’administració 
pública espanyola. Per a això, en el segon apartat procedirem a fer una re-
visió de les limitacions que s’estan observant en l’aplicació de l’NPM i 
realitzarem un estudi de les noves tendències en gestió pública. En el ter-
cer, efectuarem l’anàlisi de la situació espanyola. i, finalment, a la llum de 
l’estudi realitzat s’esbossaran unes reflexions.

2. L’NPM: limitacions i noves tendències

Els processos de reforma que s’han implantat en el si de l’NPM han 
trobat determinades crítiques, entre altres, una excessiva descentralització, 
difús control vertical, falta de coordinació horitzontal entre les unitats or-
ganitzatives, una forta focalització en els resultats i avaluació de la gestió, 
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i l’allunyament de la visió generalitzadora i de conjunt de benestar de la 
ciutadania (Arellano i Cabrero, 2005; Christensen i Læreid, 2007; Chris-
tensen et al., 2008; Diefenbach, 2009; Jun, 2009). 

D’una banda, les reformes introduïdes en l’estructura organitzativa 
tendents a la desagregació de les entitats públiques, han donat lloc a una 
major fragmentació i ambigüitat de les funcions, així com una excessiva 
especialització vertical i escassa cooperació entre les agències (Christen-
sen i Lægreid 2007; Christensen et al., 2008; Diefenbach, 2009; Jun, 
2009). D’altra banda, la descentralització, els sistemes de mesures de 
gestió i de rendició de comptes, en contraposició a la pretesa flexibilitat 
que persegueixen, han introduït mecanismes de control que limiten 
l’autonomia de gestió i direcció dels administradors públics (Christensen 
i Lægreid, 2007; Diefenbach, 2009; Goldfinch i Wallis, 2010). A més, 
l’excessiva focalització en l’eficiència del sector públic implica l’oblit 
dels principis tradicionals del sector públic en la provisió de béns i ser-
veis, tals com a neutralitat, justícia social o benestar social (Arellano i 
Cabrero, 2005). 

Davant aquestes dificultats, s’ha iniciat un procés de crítica i revisió de 
l’NPM, el principal fruit de la qual ha estat el desenvolupament de nous 
plantejaments que poden englobar-se sota la denominació de reformes 
Post-New Public Management. Tots ells comparteixen com a origen la re-
acció enfront de l’NPM i es configuren com un conjunt d’enfocaments in-
terconnectats (Goldfinch i Wallis, 2010) que el seu principal objectiu és la 
cooperació i la col·laboració dins de les organitzacions públiques pel que 
s’ha de dur a terme un procés de centralització i coordinació (Christensen 
i Lægreid, 2008, Pollitt, 2009). L’NPM neix com a reacció a les grans or-
ganitzacions burocràtiques que es flexibilitzen i desagreguen en unitats de 
control més petites, les quals al seu torn presenten problemes de coordina-
ció. Per aquesta raó, s’ha fomentat una revisió dels postulats de la teoria 
burocràtica de Weber, insistint en la recentralització i reorganització de les 
administracions públiques.

En el marc de les reformes Post-New Public Management, un dels 
instruments proposats per al seu efectiu control és el denominat Whole of 
Government (WG), que en els seus inicis era conegut com a joined-up 
government. Aquest concepte es configura com un conjunt de respostes 
davant el que es considera una excessiva fragmentació del sector públic, 
propiciant la reorganització estructural de l’administració pública, de 
manera que aquestes puguin cooperar i treballar unides, en honor de la 
millora de la coordinació tant vertical com a horitzontal, amb la finalitat 
d’oferir als ciutadans un servei més integrat (Pollitt, 2003). Així mateix, 
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des d’un punt de vista cultural, el WG es proposa reforçar valors tals com 
la confiança, la col·laboració, el treball en equip i la millora de la forma-
ció i l’autodesenvolupament dels funcionaris públics (Christensen i Læ-
greid, 2007).

En aquest mateix sentit, ens trobem un altre corrent que està influint 
en la forma de gestionar les administracions públiques: el «Bon Govern» 
o Governance. Aquesta nova teoria advoca per dotar l’Administració 
d’un sistema de responsabilitat i confiança enfront del seu principal 
stakeholder, els ciutadans (Cadbury, 2000; OCDE, 2002), de manera 
que, tot i que encara es pot apreciar l’orientació al client que defensa 
l’NPM, es pretén promoure una major transparència i responsabilitat així 
com una major obertura i participació de la ciutadania. Per aquest motiu, 
s’ha de reorientar el concepte de client-ciudadà que va portar l’NPM. 
Actualment s’està treballant, en línia amb els models joinedup govern-
ment i WG, en la composició de serveis públics integrats basats en la 
col·laboració i coordinació entre organismes públics (Kernaghan, 2009). 
Referent a això, la tecnologia digital es converteix en la via per aconse-
guir serveis i administracions públiques integrades i coordinades (Dun-
leavy et al., 2006). 

No obstant això, malgrat que aquestes noves tendències de gestió pú-
blica estan sent implantades en països com Austràlia, Regne Unit i Nova 
Zelanda, aquests nous enfocaments no estan exempts de crítiques, ja que la 
seva aplicació es veu dificultada per la pervivència de l’especialització i 
divisió del treball en les organitzacions públiques així com per la varietat i 
ambigüitat de tècniques i mesures tant burocràtiques com de l’NPM 
(Christensen i Lægreid, 2007; Goldfinch i Wallis, 2010).

A manera de resum, en la Figura 1 podem apreciar les característiques 
de les tres grans formes de gestió pública: el model burocràtic, l’NPM i la 
Post-New Public Management. 

Referent a això, cal assenyalar que no suposen models o formes de 
gestió tancades, ja que la implantació de reformes en la gestió pública no 
suposa l’abandó total de les estructures i característiques dels models ante-
riors (Dunn i Miller, 2007). Per tant, podem apreciar l’existència d’un con-
tinu en el qual poden posicionar-se les diferents administracions, adaptant 
diferents tècniques i eines dels diversos models de gestió. Per tant, cada 
administració necessitarà realitzar una anàlisi de les possibles alternatives 
i les diferents possibilitats que ofereixen, així com les diverses experièn-
cies prèvies realitzades en altres països per adaptar i implementar aquelles 
mesures que siguin més oportunes (Jun, 2009). 
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Figura 1. Models de gestió pública: característiques.
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3. Tècniques de gestió en l’administració pública espanyola 

Quan les primeres reformes de l’NPM s’estaven duent a terme a 
nivell internacional, a Espanya s’estava assistint al procés de transició 
democràtica. Per aquesta raó, el procés de reforma de la gestió pública 
espanyola es caracteritza principalment per ser un procés tardà, ja que 
va ser iniciat a mitjan dècada dels vuitanta, i de caràcter selectiu. Refe-
rent a això, cal subratllar que, tot i que s’han adoptat i difós mesures i 
eines de gestió de forma generalitzada i amb àmplia implantació en el 
conjunt de les entitats públiques espanyoles, l’estructura administrativa 
espanyola manté una cultura i, en certs casos, una estructura marcada-
ment burocràtica.

En el cas espanyol, trobem que la descentralització i desconcentració 
del sector públic, tant organitzativament com funcionalment, així com 
l’obertura al ciutadà, són les mesures més desenvolupades. En aquest sen-
tit, per dur a terme la revisió de les tècniques implantades a Espanya, hem 
distingit tres grups. D’una banda, les reformes en els models de gestió de 
les administracions; per una altra, aquelles que se centren en la reforma 
dels sistemes d’informació economicofinancera i, finalment, les que prete-
nen fomentar la participació ciutadana.

3.1. Principals reformes en els models de gestió

Amb les reformes en els models de gestió es pretén flexibilitzar 
l’administració pública a través de la reducció de la grandària del sector 
públic, la introducció de la competitivitat en l’administració, la delega-
ció de competències així com la reducció de costos i la millora de 
l’eficiència.

Entre les principals mesures adoptades en aquest sentit (Figura 2), des-
taquen la privatització del sector públic, que es va iniciar amb l’adhesió a la 
Comunitat Econòmica Europea, la descentralització organitzativa i la ges-
tió privada o indirecta de serveis públics.
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Figura 2. Principals reformes de la gestió pública a Espanya. 

MESURES REGULACIÓ VIGENT

Privatització Segons sector intervingut

Descentralització Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de 
l’Administració General de l’Estat (LOFAGE) i Llei28/2006, de 
18 de juliol, d’Agències Estatals per a la Millora dels Serveis 
Públics*

Gestió privada dels 
serveis

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic**

Font: elaboració pròpia.

En el cas de la descentralització, a més de buscar un major acostament 
al ciutadà, es persegueix dotar de major flexibilitat de gestió a l’adminis-
tració, en pretendre escapar del control administratiu.

Centrant-nos en la seva anàlisi, cal dir que en el si d’aquest procés de 
descentralització s’ha passat d’un sistema eminentment centralitzat a un 
d’autonòmic. En aquest sentit, les diferents administracions territorials se-
gueixen el patró organitzatiu de l’administració central, per la qual cosa les 
mesures implantades en aquest nivell són així mateix adaptades a nivell 
autonòmic, així com a nivell local.

Els instruments triats per dur a terme el procés de descentralització de 
l’administració pública espanyola han estat els organismes públics contem-
plats en la LOFAGE, modificada per la Llei d’Agències Estatals per a la 
Millora dels Serveis Públics per donar cabuda a la figura de l’Agència Es-
tatal, l’actuació de la qual queda sotmesa al «Contracte de gestió» que és el 
reflex de l’establiment d’una gestió per objectius. Així, es configura un 
sistema d’entitats amb personalitat jurídica pública diferenciada i patrimo-
ni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió, distingint-se entre or-
ganismes autònoms, entitats públiques empresarials i Agències Estatals. A 
aquests organismes se’ls afegeix una altra via de descentralització a través 
de les societats mercantils públiques (Disposició addicional dotzena Llei 
6/1997). Amb tot això es pretén dotar l’administració espanyola d’un major 

* Modificada per la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2008; la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2010 i la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economía Sostenible.
** Modificada per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, de modificació de les Lleis 30/2007, 31/2007 i 29/1998, de 13 de juliol.
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grau d’eficiència, autonomia i flexibilitat, a més de vetllar pels principis de 
responsabilitat i rendició de comptes. 

Figura 3. Evolució de les entitats descentralitzades període 2003201029.

Font: Inventari d’Ens del Sector Públic Estatal (IGAE) i Inventari d’Ens de dependents de les Comunitats 
Autònomes i Base de dades general d’Entitats Locals (D.G. de Coordinació Financera amb les Comu
nitats Autònomes i amb les Entitats Locals).

29. A nivell autonòmic no s’inclouen les dades relatives al País Basc. 
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A la Figura 3 podem apreciar l’evolució del nombre total d’entitats 
descentralitzades per al període 2003-2010, per als tres nivells del sector 
públic. En el cas dels àmbits autonòmic i local, el nombre d’ens descentra-
litzats va en augment, mentre que a nivell estatal observem un creixement 
d’aquest tipus d’ens fins a 2007, any a partir del qual es produeix una re-
ducció en el nombre d’entitats descentralitzades, malgrat la reforma intro-
duïda per la Llei d’Agències Estatals.

Si realitzem una anàlisi segons el tipus d’entitat, cal subratllar que, a 
nivell estatal, el gruix d’entitats el formen les societats mercantils depen-
dents de l’Estat. Per la seva banda, a nivell autonòmic, trobem que els dos 
tipus d’entitats amb major nombre d’ens són els consorcis i les societats 
mercantils públiques. Finalment, a nivell local, són els organismes autò-
noms i les societats mercantils públiques els que presenten major nombre 
d’ens, seguits pels consorcis. En aquest sentit, podem assenyalar que les 
societats mercantils dependents del sector públic són un important instru-
ment al servei de la descentralització de l’administració tant a nivell esta-
tal, autonòmic com local. 

L’expansió d’aquest i la resta d’ens descentralitzats ens porta a conclou-
re que a Espanya, la gestió directa dels serveis públics és preferent sobre la 
gestió indirecta. 

Davant aquest panorama cal subratllar que, encara que en aquest pro-
cés de descentralització la finalitat que es persegueix és una major flexibi-
litat en la gestió en escapar del control administratiu, la proliferació 
d’entitats descentralitzades presenta una important limitació: la falta de 
coordinació, la qual cosa porta a plantejar la necessitat de recentralitzar 
l’actuació i gestió pública. Així, cal dir que la major part d’aquestes entitats 
no presenten pressupostos consolidats, de manera que perdem la visió de 
l’activitat econòmica conjunta. A títol d’exemple presentem la Figura 4, en 
la qual es conté, a nivell autonòmic, el nombre d’entitats descentralitzades 
que consoliden pressupost per a cada Comunitat Autònoma per a l’exercici 
2009. Així, les Comunitats amb major nombre d’ens descentralitzats, Ca-
talunya i Andalusia, consoliden tan sols el 8,24 i 4,72% dels ens, respecti-
vament.
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Figura 4. Entitats incloses en la consolidació de l’exercici 200930.

Comunitat Autònoma
Ens inclosos en la 

consolidació
Total d’ens 

descentralitzats
Percentatge

Andalusia 16 339  4,72%

Aragó 13  95 13,68%

Astúries 15  70 21,43%

Illes Balears  7 167  4,19%

Illes Canàries 14  74 18,92%

Cantàbria  9  66 13,64%

Castella i Lleó  8  87  9,20%

Castella-La Manxa 10  77 12,99%

Catalunya 30 364  8,24%

Extremadura  7  73  9,59%

Galícia 13 146  8,90%

Madrid 23 145 15,86%

Regió de Múrcia  9  95  9,47%

C. Foral de Navarra 12  92 13,04%

La Rioja  8  28 28,57%

C. Valenciana 11 140  7,86%

Font: Elaboració pròpia a partir de Liquidació de Pressupostos de Comunitats i Ciutats Autònomes i In
ventari d’Ens de dependents de les Comunitats Autònomes (D.G. de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals).

Per la seva banda, l’ús de la gestió privada de serveis públics s’ha vist 
fomentat per l’actual situació de crisi financera. Entre les fórmules exis-
tents destaquen la externalització (outsourcing), que implica la provisió del 
servei per part d’una organització privada que presenta major flexibilitat 
que els organismes públics i un millor control dels costos, i la col·laboració 
público-privada o public-private partnership (PPP), a través de la qual el 
sector públic i privat actuen conjuntament en el desenvolupament d’un pro-
jecte o servei públic.

En el cas de la fórmula de PPP, el seu ús hi havia estat limitat a Espa-
nya a la construcció d’infraestructures de transport, encara que en els úl-
tims anys s’està obrint a altres sectors, tal és el cas de la construcció d’un 
centre de gent gran a Extremadura, de tal manera que el nombre de projec-

30.  No s’inclouen les dades de País Basc, Ceuta i Melilla.
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tes tramitats a través de la fórmula de PPP ha augmentat en un 25% en 
l’última dècada (Allard i Trabant, 2006). 

Així, el 60% dels projectes PPP depenen del nivell autonòmic. Refe-
rent a això, és la Comunitat de Madrid la que en desenvolupa un nombre 
més gran, seguida de Catalunya i Andalusia (14, 9 i 7 projectes, respectiva-
ment). No obstant això, cal subratllar que és a Catalunya on s’escometen 
major nombre d’iniciatives PPP (19 projectes), però en la seva majoria de 
titularitat estatal, al contrari que en la Comunitat de Madrid (un total de 16 
projectes) on en la seva majoria depenen de la pròpia comunitat. 

D’altra banda, si atenem al sector en què es desenvolupen els projectes, 
el 81% es realitzen en infraestructures de transport, el 15% a sanitat i el 4% 
restant es desenvolupa en infraestructures d’aigua, residus, serveis socials 
i altres. 

3.2. Principals mesures per a la modernització dels siste-
mes d’informació economicofinancera

Juntament amb la reforma dels models de gestió, també hem assistit a 
la reforma dels sistemes d’informació economicofinanciera que té el seu 
fonament en la rendició de comptes, l’avaluació de les polítiques públiques 
i la millora de l’eficiència i eficàcia de les institucions.

La Figura 5 recull el catàleg —no tancat— d’instruments i tècniques 
utilitzades en el sector públic espanyol per a la modernització dels sistemes 
d’informació economicofinanciera.

Figura 5. Principals mesures per a la modernització dels Sistemes d’Informació 
Economicofinanciera.

MESURES REGULACIÓ VIGENT

Pressupostos per programes Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària

Indicadors de gestió Ordre Ministerial EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la 
que s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública i 
Ordre Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
que aprova el model normal de comptabilitat local

Benchmarkimg No regulació, implantació voluntària

Quadre de comandament 
integral

No regulació, implantació voluntària

Font: elaboració pròpia.
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Inicialment, la Llei General Pressupostària de 1977 contenia algunes 
reformes que no van ser efectives fins que el 1985 van començar a utilitzar-
se els pressupostos per programes, consagrats en la Llei General Pressu-
postària, normativa que estableix els principis d’estabilitat pressupostària, 
plurianualitat, transparència i eficiència com a bases per a la gestió, ava-
luació i control de les entitats. Així, es va obrir pas a la introducció d’altres 
mecanismes de gestió, tals com els indicadors de gestió; els quals al seu 
torn, donen suport a altres instruments de gestió, entre altres, el Quadre de 
Comandament Integral o Balanced Scorecard, com a forma d’introducció 
de la planificació estratègica en l’administració pública i que ha estat im-
plantat en algunes entitats locals catalanes com Sant Cugat del Vallès o 
Barcelona i en la gestió de determinats serveis locals a Espanya (Turull i 
Vivas, 2003; Rodríguez et al., 2010) i, el benchmarking, tècnica que aug-
menta la utilitat de l’ús dels indicadors de gestió i afavoreix la implantació 
d’un procés d’aprenentatge entre les diferents administracions (Navarro i 
Ortiz, 2003).

En el marc d’aquestes reformes, la IGAE ha estat treballant en una 
sèrie de directrius sobre la gestió pública, especialment en els indicadors 
de gestió: L’establiment d’objectius i el mesurament de resultats en l’àm-
bit públic. Guia, Fonaments Tècnics i Aplicació (IGAE, 1997), Principis 
generals sobre comptabilitat analítica de les Administracions Públiques 
(IGAE, 2004) i Indicadors de gestió en l’àmbit del Sector Públic (IGAE, 
2007), que el seu principal objectiu és «servir com a referència metodo-
lògica en el procediment en el disseny i implementació d’indicadors de 
gestió, així com orientació sobre la utilitat de la informació proporcionada 
per aquests indicadors en el marc de l’administració pública» (IGAE, 
2007: 12). 

A Espanya, la institucionalització de les mesures de gestió es basa en 
l’experiència i la proposta del món acadèmic i experts. En aquest sentit, 
podem destacar, entre altres, les següents iniciatives: AECA (2002), que 
proposa una sèrie d’indicadors per a diferents serveis públics locals; 
FEMP (2006), que té com a objectiu principal implementar un sistema 
d’informació de gestió útil en la presa de decisions i prestació de serveis 
locals, i els projectes SINIGAL I i II (Ortiz et al., 2006) que és una expe-
riència concreta de desenvolupament i implementació d’indicadors de 
gestió a Andalusia. 

D’aquesta manera, després del treball i anàlisi realitzats per les dife-
rents institucions i acadèmics, els indicadors de gestió han estat institucio-
nalitzats normativament. En l’àmbit local, a través de l’Ordre Ministerial 
EHA/4041/2004, que aprova el model normal de comptabilitat local i, més 
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recentment, a nivell estatal, per l’Ordre Ministerial EHA/1037/2010, per la 
qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, on s’obliga a inclou-
re en la Memòria de les diferents administracions una bateria d’indicadors 
financers, pressupostaris i de gestió. 

Malgrat que aquestes mesures són relativament recents, podem es-
bossar una primera aproximació sobre la institucionalització dels in-
dicadors de gestió en l’administració local. Després dels primers anys 
d’aplicació (en vigor des de 2006), podem assenyalar que en aquest tipus 
d’organitzacions, l’aplicació d’indicadors de gestió és limitada, i existeix 
una preferència per la consecució dels objectius economicofinancers, ja 
que els indicadors financers i pressupostaris es desenvolupen en major 
mesura que els indicadors de gestió (Royo et al., 2010; Pérez et al., 2011). 
Així mateix, la implantació d’indicadors de gestió troba una sèrie de bar-
reres, entre les quals destaquen la falta d’un sistema de comptabilitat de 
costos estandarditzada, la falta d’objectius formalment plasmats en el 
procés d’elaboració del pressupost, l’absència de mecanismes per captu-
rar la informació no financera i la falta d’estandardització dels procedi-
ments de gestió (Pérez et al., 2011). 

No obstant això, l’ús d’indicadors de gestió presenta una gran oportu-
nitat per a l’obtenció d’informació de gestió de l’administració pública que 
pot afavorir el procés de recoordinació que el WG es proposa.

3.3. Principals tècniques de participació ciutadana

A Espanya s’ha procedit igualment a l’obertura de l’administració al 
ciutadà, sota el prisma de l’orientació cap a aquest com a client que promul-
ga l’NPM. 

Per augmentar la participació ciutadana s’han traslladat tècniques 
des del sector privat, tals com els models que mesuren la qualitat dels 
serveis (certificats ISO i model EFQM —European Foundation for Qua-
lity Management—), les cartes de serveis i els llibres de queixes i sugge-
riments. Així mateix s’han potenciat altres tècniques entre les quals des-
taquen els pressupostos participatius i l’administració electrònica o 
E-govern (Figura 6).
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Figura 6. Principals instruments de participació ciutadana. 

MESURES REGULACIÓ VIGENT

Pressupostos participatius No regulació, implantació voluntària

Avaluació de la qualitat i 
cartes de serveis

Reial Decret 1259/1999, de 16 de juliol, pel que es 
regulen les Cartes de Serveis i els Premis a la Qualitat en 
la Administració General de l’Estat

Llibre de queixes i 
suggeriments

Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel que es regulen 
els Serveis d’Informació Administrativa i Atenció al 
Ciutadà*

E-govern Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als Serveis Públics**

Font: elaboració pròpia. 

Els models que mesuren la qualitat dels serveis, les cartes de serveis, 
així com els llibres de queixes i suggeriments han estat introduïts en el 
sector públic espanyol a través de regulació normativa (Figura 10). En el 
cas de les cartes de serveis, cal assenyalar que, encara que és una eina 
d’avaluació de la gestió de l’NPM, enllaça amb els nous corrents en el sen-
tit que es configura al seu torn com una forma d’aconseguir «la transpa-
rència, la rendició de comptes i la renovació de la confiança al govern» 
(Torres, 2005: 688), per la qual cosa es constitueixen com una eina del 
Governance. 

Així mateix, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i 
la comunicació (TICs) ha afavorit la implantació de l’administració elec-
trònica, que culmina amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics, en la qual s’obliga a les administracions 
a posar online tots els seus serveis i a proveir dels mitjans necessaris per-
què els ciutadans puguin relacionar-se electrònicament amb tots els orga-
nismes públics.

Per la seva banda, en el si de l’administració electrònica s’han imple-
mentat, a nivell estatal, diversos plans d’actuació amb l’objectiu de moder-
nitzar els serveis públics i millorar l’atenció al ciutadà (Figura 7).

* Modificat pel Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general 
per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat.
** Desenvolupada pel Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis pú-
blics.
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Figura 7. Evolució de l’administració electrònica a Espanya.

Font: elaboració pròpia a partir de Criado (2009).

Durant la primera dècada del segle xxi, el foment de l’eAdministració 
a Espanya ha anat en augment, seguint el deixant marcat en aquesta ma-
tèria per les polítiques públiques a nivell europeu. Així, el 1999 va co-
mençar a forjar-se la iniciativa INFO XXI, la Societat de la Informació per 
a Tots, que no es va implementar fins a 2001, per a un període de dos anys. 
Aquesta iniciativa va treballar en tres grans àrees: impuls del sector de les 
telecomunicacions, la Societat de la Informació per a tots i la potenciació 
de l’eAdministració. No obstant això, no es van implantar la totalitat de les 
iniciatives proposades, de manera que els assoliments obtinguts en deter-
minat projectes, tals com el DNI electrònic o el Projecte XARXA de la 
Seguretat Social, van quedar com a actuacions aïllades que van alterar 
l’estructura organitzativa i funcional de l’administració (Criado, 2009). 
L’any 2003 va ser presentada una nova proposta: Programa d’Actuacions 
per al Desenvolupament de la Societat de la Infor mació a Espanya (Espa-
ña.es), les línies d’actuació de la qual eren l’accessibilitat, la formació i la 
comunicació en eAdministració, Educació i PIMES. Així mateix, es va dur 
a terme una planificació específica de l’eAdministració a través del Pla de 
Xoc per a l’Impuls de l’Administració Electrònica a Espanya. El 2005 es 
va emprendre la iniciativa AVANÇA per al Desenvolupament de la Socie-
tat de la Informació i de Convergència amb Europa i entre Comunitats 
Autònomes i Ciutats Autònomes, que ha tingut la seva continuació en 2009 

INFO XXI (2001-2003)

–Espanya.es (2004-2005)

–Pla de Xoc

Pla AVANÇA 1
(2005-2009)

Pla AVANÇA 2
(2009-2012)
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amb AVANÇA 2, centrant-se en la prestació de serveis públics digitals i a 
fomentar la cooperació interadministrativa amb les Comunitats Autòno-
mes i entitats locals. En aquest sentit, cal subratllar que tots dos plans han 
suposat un important avanç quant a la millora de la coordinació amb els 
stakeholders (OCDE, 2010), en línia amb el Bon Govern, de manera que es 
fomenta la implantació de multi-level governance, que «fa referència a la 
coordinació vertical entre el govern central i els subcentrals, a la coordina-
ció horitzontal entre els organismes, i inclou, també, la noció de networked 
co-ordination, que es refereix a les relacions de col·laboració entre els 
stakeholders governamentals i no governamentals» (OCDE, 2010:46).

No obstant això, la modernització digital de les administracions au-
tonòmiques no va seguir un procés únic, sinó que cada Comunitat va de-
senvolupar la seva pròpia estratègia i projectes. Galícia, País Basc, Cata-
lunya i Andalusia van ser les primeres a introduir innovacions digitals 
(Criado, 2009).

En l’àmbit local, a més del marc que estableix el pla AVANÇA, s’han 
dut a terme diverses iniciatives, de les quals destaquen, pel que fa a la 
participació ciutadana, la Iniciativa 060, que constitueix un punt d’atenció 
ciutadana únic dels tres nivells de l’Estat; Pla Connecta, que persegueix 
fomentar l’ús de les TICs entre l’administració i la ciutadania i, el Pla 
Modernitza, que aprofundeix en la implantació de l’Administració elec-
trònica.

Així mateix, dins de les tècniques de participació ciutadana, s’estan 
implantant els pressupostos participatius, més concordes amb la teoria de 
la governació o Governance, que té com a principal objectiu la participació 
directa de la ciutadania en el procés de pressupost, de manera que els ciu-
tadans puguin proposar i decidir sobre la destinació dels recursos muni-
cipals. Referent a això, la FEMP treballa a l’àrea de participació ciuta- 
dana i governació i ha elaborat igualment, una guia per a l’engegada del 
projecte «pressupostos participatius»31. Entre les ciutats que han implan-
tat aquesta mesura podem citar, a títol merament orientatiu, Sevilla, Còr-
dova, Castelló de la Plana, Albacete, Sant Sebastià, Màlaga, Sabadell o 
Leganés.

Per tancar aquest epígraf, cal fer palès que el procés de reforma de la 
gestió pública espanyola continua obert, i encara avui es tracta d’avançar 
en la implantació d’algunes de les mesures propugnades per l’NPM. De la 
mateixa manera, que aquest procés hagi estat tardà i que s’hagin introduït 
mesures en el si de l’estructura burocràtica, ha provocat que l’adopció de 

31. Pot consultar-se a la pàgina web de la FEMP: http://www.femp.es/.
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mesures de l’NPM s’hagi vist solapada amb la introducció de les noves ei-
nes de gestió pública post-New Public Management basades en la recentra-
lització i major transparència que influeixen en l’adaptació de les diferents 
tècniques. 

4. Reflexions finals

A Espanya, el retard i el caràcter selectiu de la implantació dels cor-
rents en gestió pública poden convertir-se en una oportunitat. En aquest 
sentit, és possible afirmar que la implantació de noves tendències en gestió 
pública no suposa una ruptura total amb les anteriors (Goldfinch i Wallis, 
2010). Hem d’assenyalar que en el cas de l’NPM, no s’apel·lava per l’abandó 
de les estructures burocràtiques i, en el si de les noves formulacions, les 
pràctiques de l’NPM no han estat abandonades íntegrament (Dunleavy et 
al., 2006; Dunn i Miller, 2007; Christensen i Lægreid, 2008). Per tant, 
podem considerar que les successives reformes constitueixen un continu, 
en el qual cíclicament es van adoptant diferents millores en l’administració 
pública. Així mateix, hem de subratllar que els models de la Post-New 
Public Management no són sinó una recopilació de diferents característi-
ques dels models burocràtic i mercantilista. 

En aquest context, el model de gestió pública espanyol segueix encara 
basat en un sistema eminentment burocràtic en el qual s’han implantat una 
sèrie de mesures i eines pròpies de l’NPM. No obstant això, l’adaptació 
d’aquestes tècniques sembla respondre més a un conjunt d’accions aïllades 
que a un marc conjunt de reformes. En aquest treball s’ha posat de manifest 
el desenvolupament de determinades reformes i instruments en el sector 
públic espanyol, que no arriben a ser un catàleg tancat de mesures. 

Un element comú d’aquestes reformes, a més de la falta de coordinació 
entre elles, és que s’han implantat de manera selectiva, a través de determi-
nats canvis sobre el model tradicional, de manera que en el cas espanyol 
han conviscut característiques burocràtiques amb les noves tècniques in-
troduïdes per l’NPM. Per aquesta raó, caldria fer una revisió de les tècni-
ques i millores que s’estan implantant a la llum de les diferents experièn-
cies dutes a terme en altres països i dels nous corrents que estan emergint. 
Referent a això, cal subratllar la important oportunitat que representen per 
al cas espanyol els models Post-New Public Management, que apunten a 
una conjugació entre les tècniques de l’NPM i del model burocràtic, bus-
cant una recentralització i recoordinació de l’administració pública, que en 
el nostre cas ja existia. Per tant, hem d’avançar en l’adaptació i millora de 
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la gestió pública, tenint present el benefici que suposa les aplicacions dels 
diferents models.

Igualment, cal subratllar que no totes les tècniques han estat implanta-
des amb els mateixos mitjans. A Espanya s’ha pretès fugir de la rigidesa 
que imposa la llei administrativa, però encara estem arrelats en un sistema 
legalista i, per això, l’adaptació de les diferents tècniques requereix de la 
institucionalització normativa. En aquest sentit, cal ressaltar que la majoria 
de les mesures analitzades han estat adaptades a través de preceptes nor-
matius, encara que com s’ha assenyalat anteriorment no són fruit d’un pa-
quet o política de reformes.

Hem de ressaltar que de totes les reformes dutes a terme en el sector 
públic espanyol, la que presenta un grau de desenvolupament més gran és 
la descentralització administrativa. En aquest sentit, hem observat un aug-
ment d’entitats descentralitzades en els tres nivells de l’Estat, encara que en 
el cas estatal, a diferència del que ocorre a nivell autonòmic i local, la ten-
dència dels últims anys és a reduir el nombre d’aquest tipus d’ens.

De tots els diferents tipus existents, les societats mercantils públiques 
juguen un paper important en els tres àmbits, la qual cosa unit a l’escàs 
grau de projectes de col·laboració públic-privat, posa de manifest que en el 
sector públic espanyol existeix una preferència per la gestió directa dels 
serveis públics.

No obstant això, aquest procés de descentralització ha donat lloc a 
l’existència d’una falta de coordinació entre unitats. En aquest sentit, i con-
nectant amb els sistemes d’informació economicofinancera, la major part 
de les ens descentralitzats no presenten pressupostos consolidats, de mane-
ra que es dificulta la coordinació i gestió conjunta d’entitats. 

Continuant amb la qüestió dels sistemes d’informació economicofi-
nancera, hem analitzat en major mesura la implantació d’indicadors de 
gestió, que han estat institucionalitzats recentment a través de preceptes 
normatius. Referent a això, malgrat la seva curta vigència des que van ser 
recollits normativament, estan tenint un desenvolupament baix, cosa que 
cal analitzar amb més deteniment.

Finalment, hem presentat una recopilació d’un conjunt de mesures per 
a impulsar la participació ciutadana, entre les quals destaca l’administració 
electrònica. Malgrat la importància que té aquest tipus de reformes, ja que 
suposa un diàleg amb el ciutadà, que és el fi últim de l’administració públi-
ca, presenten encara un escàs grau de desenvolupament, per la qual cosa 
creiem que les properes reformes han d’orientar-se cap a aquesta parcel·la. 
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