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RESUM

L’administració pública afronta, en un moment de reducció dels in
gressos, el repte de sostenir els serveis públics que ofereix, com a 
mínim amb els mateixos nivells de qualitat i si és possible, amb qualitat 
superior. Cal doncs, adequar els serveis a la nova estructura d’ingres
sos. Si no es vol generar dèficit, cal doncs adequar els costos al nivell 
d’ingressos actual. En el cas de dèficits acumulats, el que caldria a més 
a més, seria generar superàvit per anarlos compensant.

Aquesta nota tècnica defensa la necessitat d’implantar sistemes de 
càlcul de costos per a gestionarlos i, així, controlarlos i reduirlos. 
Hem utilitzat com a base el cas de l’Ajuntament de Sant Cugat, que va 
implantar un sistema de gestió amb l’objectiu d’aconseguir eficiència, 
economia, productivitat i competitivitat. El projecte es va implantar en 
moments de bonança econòmica, i ha estat un èxit a la vista dels 
resultats obtinguts.
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ABSTRACT

The public administration is facing, in a moment of revenue reducti
on, the challenge of trying to mantain all the services that have been 
provided until now, at least at the same level of quality or even better 
if possible. It is necessary to adapt those services to the new structure 
of revenues. If public administrations do not want to have a deficit, 
the costs have to be adequate to the level of revenue. In the case of 
accumulated deficits, it will be necessary to generate surplus in order 
to compensate them. 

This article defends the necessity of introducing cost accounting so 
thet those costs are managed and therefore costs control and costs re
duction can be done. We have based ourselves in the case of the San 
Cugat city council. They implemented a management control system in 
order to accomplish efficiency, economy, productivity and competitive
ness. The project was implemented in prosperity times and has been 
succesful. 

KEYWORDS

Costs reduction, cost reduction methodology, public administration, 
competitiveness, efficiency, economy, productivity.

1. Introducció

El sector públic actua en un entorn complex, en canvi continu. El 
ciutadà exigeix cada dia més serveis i de més qualitat, i l’opinió pública 
vol conèixer on s’apliquen els recursos econòmics i quins resultats se 
n’obtenen. Si afegim la crisi econòmica i els dèficits públics generats per 
uns ingressos inferiors al volum de la despesa compromesa, es fa neces-
sari adequar l’organització pública a la nova situació. és evident que cal 
reduir els costos perquè s’adaptin al nivell dels ingressos, però també cal 
fer un canvi en el si de les pròpies organitzacions públiques i en la seva 
cultura organitzativa. 

El fet que les administracions públiques hagin generat dèficits s’ha 
atribuït a la realització de serveis i definició d’estructures sense tenir el 
finançament assegurat. En els darrers anys, la majoria d’administracions, 
han obtingut un nivell d’ingressos elevats degut a la construcció que ha 
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permès aquest finançament i alhora ha generat unes obligacions d’en-
deuta ment per a finançar inversions realitzades. El fet de disposar 
d’aquesta tipologia d’ingressos durant uns anys, va fer que es pogués con-
siderar com ingressos de l’activitat, quan en realitat eren extraordinaris. 
No es va preveure quan s’acabarien i es van adaptar les estructures per fer 
front als ingressos i donar-los sortida. Ens trobem en aquests moments, 
amb administracions amb unes estructures pesantes, amb uns costos 
fixos mensuals i un nivell de deute i per tant de despesa financera com-
promès, que redueix les partides de despesa per a aplicar en el ciutadà. 
Com fem sostenibles el nivell de serveis públics de què hem gaudit 
aquests anys? 

Una resposta ràpida seria reduint aquells costos que no són necessa-
ris per a realitzar serveis de qualitat al ciutadà. Però aquesta resposta 
ràpida requereix conèixer el valor del cost d’aquests serveis. I això impli-
ca disposar d’un sistema de gestió que ens informi del consum de recur-
sos de les diferents àrees de servei, de les diferents estructures, dels pro-
cessos, i dels diferents projectes que es realitzen a l’administració. Sense 
aquesta informació, no podem saber, entre d’altres, on es poden reduir els 
costos, on s’han de destinar més recursos si és el cas i, si som o no efi-
cients a la seva utilització. Per tant, per tal de poder reduir costos, el 
primer que cal fer és disposar d’eines per a la seva gestió i control. El fet 
de no disposar d’aquestes eines, no vol dir que no es puguin reduir costos. 
Tenim un exemple clar que ha estat la reducció de salaris als funcionaris 
realitzada per primera vegada des del naixement de les institucions de-
mocràtiques a l’Estat Espanyol l’any 1977. S’ha reduït el salari un 5% a 
l’exercici 2010 i al 2011 a tots els funcionaris públics. La crisi, el dèficit 
públic, l’endeutament excessiu de les entitats públiques i la tutela euro-
pea, van fer necessària la implantació d’aquesta mesura. La reducció 
d’aquests costos, s’han destinat en general, a l’amortització anticipada de 
deute. 

Així doncs, es poden aplicar mesures de reducció de costos sense dis-
posar d’eines de gestió de costos, però no és l’òptim per a millorar la gestió. 
Cal doncs, fer un pas, i exigir innovacions en tots els àmbits de l’adminis-
tració pública2. Innovacions que van més enllà de la simple reducció de 
costos. Innovacions que requereixen parlar de conceptes que fins ara eren 
propis del sector privat, com ara competitivitat, productivitat i eficiència. 
Innovacions que han de permetre donar eines als gestors, polítics i tècnics, 
per afrontar els reptes del Sector Públic en el futur.

2. Tonge i Callaghan (1997).
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En aquesta nota tècnica s’intentarà donar resposta a aquestes qüestions 
des de l’experiència pràctica de l’activitat professional que desenvolupem a 
l’Administració Pública Catalana.

2. La comptabilitat i la gestió de costos: una assignatura 
pendent a l’administració pública

Ni a l’Administració Pública catalana, ni a l’espanyola, en cap dels 
seus àmbits de govern hi ha gaire tradició en la implementació de comp-
tabilitat de costos. I això que la legislació espanyola parla d’eficiència i 
eficàcia en la gestió de la despesa pública en nombroses normes, co-
mençant per la pròpia Constitució Espanyola. és molt exemplificador el 
cas de les corporacions locals, on l’article 192.2.a) de la llei 39/1988 re-
guladora de les Hisendes Locals explicita que els municipis de més de 
50.000 habitants hauran de presentar, al costat del Compte General, una 
memòria justificativa dels costos i rendiments dels serveis públics pres-
tats, així com una memòria demostrativa del grau de compliment dels 
objectius programats.

El grau de compliment dels principis normatius en relació a l’eficiència 
al nostre país ha estat, i és encara, petit. Només s’ha de donar un cop d’ull 
als informes elaborats pel Tribunal de Comptes del Regne o les Sindicatu-
res de Comptes de les corresponents Comunitats Autònomes, per verificar 
aquesta afirmació.

Així mateix, cal destacar que al sector privat la comptabilitat de 
costos també és un deure pendent. No obstant, al sector privat, la gestió 
porta implícita una cultura empresarial més avançada: significa utilit-
zar la comptabilitat de costos per millorar l’empresa, i gestionar els 
costos en el sentit d’optimitzar-los i per prendre decisions, no només 
per disposar d’informació. En el cas del Sector Públic, la seva aplicació 
en alguns casos no és per conèixer els costos dels serveis prestats (a 
qualsevol nivell de govern), ni per fixar tarifes i preus públics (que en 
la seva majoria són tarifes polítiques sense fonament detallat ni cientí-
fic dels costos), ni per prendre decisions, sinó per complir amb norma-
tives específiques.

A la Figura 1 es mostra l’evolució de la comptabilitat de costos durant 
el segle xx.
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Figura 1. Evolució de la Comptabilitat de Costos. Font: Martín Peña (1994).

El que el professor Martín Peña presentava com a noves tendències 
l’any 1985, es referia, entre d’altres, a l’aplicació de models com l’ABC 
(Activity Based Costing, o sistemes de costos basats en activitats). Mo-
dels que són ara d’absoluta actualitat en els terrenys acadèmics, però no 
pas en la implantació real en el món empresarial. La comptabilitat de 
costos no és, doncs, una comptabilitat nova, sinó que hi ha llarga tradició, 
només que donat que no és d’implementació obligatòria, no s’ha desenvo-
lupat a la pràctica al mateix nivell que la comptabilitat financera. A part, 
implantar un sistema de comptabilitat de costos requereix un coneixe-
ment exhaustiu del funcionament intern de l’organització, dels llocs de 
treball, de la manera de treballar, i implica un control i detectar ineficièn-
cies. és fonamental doncs, avançar en la implantació de la comptabilitat 
i gestió de costos al sector públic. Tant l’aparell polític com el tècnic han 
d’assumir que és necessari disposar d’aquesta informació, que cal aplicar 
sistemes i metodologies de gestió i, en darrer terme, que cal comptar amb 
l’organització adient per poder aplicar-les i perquè perdurin en el temps. 
No obstant, s’ha de reconèixer que, tant a Catalunya com a la resta de 
l’Estat, hi ha alguns exemples reconeguts de bones pràctiques en aques-
tes matèries. El projecte CANOA i SOROLLA de la Intervenció General 
de l’Estat, el projecte de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies) en col·laboració amb diferents Universitats3, sobre el càlcul 
dels costos dels serveis obligatoris o els cercles de intercomparabilitat 
municipal de la Diputació de Barcelona, serien alguns d’aquests exem-
ples. 

3. Hi participen onze municipis i onze Universitats, Vegeu adreça web http://www.costes-
indicadores.com 
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3. Necessitats d’informació, sistemes de gestió i una orga
nització política i tècnica adequada

Per tal de poder realitzar polítiques d’eficiència, per poder prendre de-
cisions i millorar les organitzacions cal, doncs, disposar d’informació i 
quantificar-la. La informació que es necessita va des de les dades analíti-
ques i agregades de comptabilitat de costos —que es configurin amb sèries 
històriques comparables que permetin estudiar l’evolució de les coses—, 
fins a tota mena d’indicadors compostos i de major complexitat. Cal utilit-
zar eines informàtiques per facilitar els càlculs. No estem parlant d’apli-
catius informàtics cars, ja que es poden utilitzar eines d’ofimàtica bàsiques 
fetes a mida. El que cal tenir clar és què es necessita i quins són els criteris 
de repartiment de costos. Un cop disposem dels sistemes de gestió, cal 
realitzar tasques de planificació, seguiment, control i correcció de desvia-
cions.

En l’àmbit del sector públic hi ha una mancança generalitzada de pla-
nificació i de valoració dels objectius obtinguts. Eines com la direcció per 
objectius o la direcció per projectes ajuden a conformar organitzacions 
més sensibles a l’eficiència i més eficaces a l’hora d’assolir-la. Si no s’em-
prenen mecanismes d’estimulació positiva, almenys s’haurien de preveure 
fórmules per a penalitzar la ineficiència; s’ha de trencar amb aquell tòpic 
característic de les velles administracions públiques de «no passa res tant 
si es fan les coses bé com si es fan malament». Si una organització basa el 
seu sistema de gestió en l’eficiència i el control de gestió vol dir que dispo-
sa d’una estructura organitzativa on unitats relacionades amb aquestes ma-
tèries tenen una importància estratègica (són visibles a l’organigrama d’una 
manera preponderant) i on fins i tot hi ha incentius establerts per establir 
determinades primes al comportament eficient: tant a nivell departamen-
tal, per exemple dotant en el pressupost d’exercicis futurs de més inversions 
a aquells departaments que hagin estalviat en el seu pressupost ordinari 
complint els objectius, com a nivell individual, fixant part de la retribució 
de cada treballador de forma variable en funció del grau de compliment 
d’objectius específics d’eficiència.

Per a la seva implantació, cal que s’impliquin en la gestió polítics i 
tècnics, que puguin permetre la interlocució d’una manera adequada i 
avançar en el camí de la cultura del cost. Que no hi ha hagut «voluntat 
política» per l’eficiència fins fa molt poc temps és una evidència, però el 
context ha canviat radicalment. Les organitzacions públiques estan sotme-
ses a una crisi financera i de recursos de tal magnitud que aquesta voluntat 
política ha estat definitivament imposada. Hi ha hagut administracions 
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però, que han anticipat aquests problemes financers, han estat rigoroses en 
la gestió dels recursos que els confiaven els ciutadans i ara es veuen recom-
pensades per la seva bona gestió.

4. Implantació d’un projecte de reducció de costos

Per reduir costos, doncs, primer cal tenir-ne la informació i, per tant, 
disposar d’un sistema de costos implantat. Donada la importància creixent 
que en el mon públic tenen els costos indirectes (estem parlant d’organit-
zacions multiserveis, amb costos d’estructura elevats i molt treball trans-
versal, no directament imputable a un servei concret), el primer que cal és 
escollir entre sistemes de costos parcials (sistemes de costos directes, sis-
temes de costos variables o les seves evolucions) o sistemes de costos com-
plets (seccions homogènies —centres de responsabilitat o ABC— «Activi-
ty Based Costing», costos per activitats). Recomanem com a més desitjables 
els sistemes de costos complets (el cas que esmentàvem de bona pràctica de 
la FEMP va clarament en aquesta direcció).

En qualsevol cas, i abans de descriure tècniques de reducció de costos, 
cal assumir que per poder implantar-les es requereix una anàlisi detallada 
del funcionament intern de la nostra organització, així com la implicació 
de tot l’equip directiu. és millor implantar les tècniques de forma conjunta 
i sota el paraigua d’un projecte comú per a totes les àrees. Si aquest projec-
te es desenvolupa en un context econòmic de bonança, facilita la prepara-
ció de l’organització i significa un avantatge competitiu per afrontar les 
crisis futures amb una situació econòmica sanejada. Alguns ajuntaments 
del nostre país, com és el cas de Sant Cugat del Vallès, fa temps que van 
adaptar els seus sistemes de gestió a la recerca de l’eficiència, la simplifi-
cació i la reducció de costos4.

Seguint l’experiència d’aquest ajuntament, es recomana seguir les cinc 
fases següents:

1. Elaboració de plantilles d’anàlisi pressupostària.
2. Creació de cercles d’estalvi.
3. Realització de qüestionaris d’optimització.
4. Papers de treball elaborats en equip.
5. Sessions de formació per a tots els treballadors de l’organització.

4. Projecte «SANT CUGAT EFICIENT» desenvolupat durant els anys 2004-2007 amb la 
col·laboració de l’Institut Àgora.

REVISTA 13 CATALAN.indd   67 07/03/12   12:49



68 P. Soldevila, C. Vivas: La gestió de costos al sector públic

Fase 1: Elaboració de plantilles d’anàlisi pressupostària. 
El pressupost és el punt de partida que ens facilita la informació bàsica 

per saber on invertim els recursos. El primer que cal fer és identificar qui-
nes són les partides més significatives del pressupost de despeses de l’or- 
ganització. Seguidament, s’ha d’entrar en el detall de les partides que po-
tencialment implicaran més estalvi present i futur.

Si el pressupost el tenim lligat amb la informació complementària que 
aporta la comptabilitat analítica, es pot disposar d’un mapa inicial d’in- 
formació per anar avançant en el nostre treball.

Fase 2: Creació de cercles d’estalvi.
Els cercles d’estalvi, com a metodologia de treball, són el trasllat dels 

cercles de qualitat (tècnica molt contrastada en Quality Management) a 
l’estalvi. Es configuren uns grups de treball que utilitzen la metodologia de 
la millora contínua per a aconseguir reducció de costos i increments 
d’eficiència en les organitzacions. La seva utilització en una organització 
pública permet eliminar «greix» i enfortir els «músculs», fer més coses 
amb els mateixos recursos o fer el mateix amb menys recursos. A més, te-
nen un valor exemplificatiu, que permet adaptar-se per afrontar possibles 
situacions de futur on hi hagi necessitat d’emfatitzar la contenció i el rigor 
pressupostari.

Com funcionen aquests cercles d’estalvi? S’ha de començar seleccio-
nant el cercle que es constituirà (en l’anàlisi pressupostària feta en l’etapa 
anterior es prioritzaran els cercles, grups de treball que impliquin major 
potencial de guany d’eficiència o estalvi, i que tinguin major cronicitat, 
capacitat d’abordatge, mesurabilitat i possibilitat d’incisió). Eines com el 
diagrama de Pareto (que reporta que el 80% dels resultats vénen d’un 20% 
de causes) poden servir. Després cal definir el calendari de reunions i 
membres de l’equip (no més de 7-8 persones per facilitar l’obtenció de re-
sultats), i en darrer lloc les tècniques que s’aplicaran a les reunions, com 
per exemple el model de millora continua PDCA (planificar, desenvolupar, 
controlar i actuar), o el model d’Ishikawa, que permet l’anàlisi de les múl-
tiples causes i subcauses (factors determinats) d’efectes indesitjats en l’efi- 
ciència5.

5. El lector podrà aprofundir en el coneixement d’aquestes tècniques a la web de la «Asocia-
ción Española para la Calidad» (http://www.aec.es) fent una recerca de les diferents publi-
cacions sobre aquestes tècniques disponibles a l’Associació.
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Fase 3: Realització de qüestionaris d’optimització.
Són preguntes plantejades als departaments i al personal involucrat 

sobre comportaments eficients. El resultat informa del grau d’implicació 
de l’organització en la recerca de l’estalvi i de possibles línies de millora. 
Podem dividir les preguntes en quatre temes vinculats amb la millora con-
tínua: el temps, els errors, els malbarataments i la creació de valor. En re-
ferència al temps ens podem preguntar, per exemple: es pot reduir el temps 
d’execució de les tasques desenvolupades per un departament? Això ens 
permet incidir en la productivitat. Pel que fa als errors ens podem plantejar: 
es poden reduir les errades en la tramitació d’expedients o en la resolució 
de temes, o la seva freqüència o gravetat? Aquí parlaríem de rendiment i 
qualitat. En referència als desaprofitaments: es pot reduir el volum de re-
cursos utilitzats a les diferents feines? Ara parlem d’eficiència en sentit 
teòric estricte. Per últim, quant a la creació de valor, ens podem preguntar 
si el que fem crea valor per al ciutadà, si és necessari. Eficiència en majús-
cules, els costos adients, ja siguin interns o externs, que generen valor per 
als nostres clients. 

Fase 4: Papers de treball elaborats en equip.
Determinen els objectius d’eficiència que es marca cada grup o cercle 

d’estalvi. Els papers de treball són documents consensuats pels membres 
del cercle d’estalvi on es fixa d’una manera concreta i mesurable, quins 
seran els objectius d’estalvi del grup pel període de temps planificat. Per 
exemple, d’una anàlisi quantitativa i qualitativa dels costos en consums 
energètics d’una administració pública, els tècnics involucrats (enginyers, 
economistes, etc.) haurien de ser capaços, una vegada vistes les causes del 
consum excessiu, de proposar mesures per aconseguir-ne una determinada 
reducció (per exemple del 10%). Algunes accions són tan fàcils com fer 
pedagogia i aplicar el sentit comú (el darrer en sortir apaga el llum en una 
oficina, o l’aire condicionat com a màxim a 21 graus), però n’hi ha d’altres 
més complexes perquè impliquen incorporació de tecnologia (sensors als 
parcs públics que detecten el grau d’humitat per posar o no en funciona-
ment els sistemes de reg automàtic).

Fase 5: Sessions de formació a tots els treballadors.
La formació permet que els treballadors coneguin les metodologies, 

les comparteixin, ampliïn el seu compromís amb l’eficiència, permet que 
tots parlin el mateix llenguatge i, el més important de tot, que tinguin el 
coneixement suficient per obtenir resultats.

Aquestes metodologies de treball, aquestes tècniques, impliquen ana-

REVISTA 13 CATALAN.indd   69 07/03/12   12:49



70 P. Soldevila, C. Vivas: La gestió de costos al sector públic

litzar tots els processos de provisió dels serveis públics i optimitzar-los, 
amb absolut detall del flux d’activitats i tasques que el conformen. Així es 
pot determinar si hi ha tasques duplicades o activitats que no generen valor 
afegit. Aquestes metodologies contrasten amb algunes accions de reducció 
costos a l’Administració Pública fetes d’una forma generalitzada (en per-
centatges globals i lineals), sense analitzar la informació de gestió bàsica 
per saber si cal o no efectuar aquestes reduccions. En comptes de la reduc-
ció dràstica i general del pressupost, es pot aplicar una optimització dels 
processos de provisió de serveis, per la via de l’anàlisi dels costos i l’eli- 
minació de tot allò que no genera valor afegit per a l’organització. Cal 
puntualitzar que reduir el cost d’activitats que no generen valor afegit és 
clau perquè el ciutadà no se senti perjudicat i, per tant, no es malmeti la 
imatge de l’administració pública. Igualment seria aconsellable realitzar 
una anàlisi prèvia a llarg termini. De vegades una reducció de costos que a 
curt termini sembla raonable, és contraproduent a llarg termini.

5. Tècniques de reducció de costos

Diferenciarem les tècniques de reducció de costos: per una banda im-
plantant eines de càlcul, planificació i control que permetin obtenir infor-
mació per gestionar i reduir els costos de les organitzacions, i per una altra 
tècniques més operatives i d’acció, per afrontar directament la reducció del 
consum de recursos.

a) Tècniques de gestió:

– Implantar el cost objectiu: ens referim a la reducció del cost des 
del moment que s’inicia el disseny del producte o servei, agafant 
com a punt de sortida el preu que el ciutadà estarà disposat a pagar. 
D’aquest preu se’n descompta el marge desitjat que cobreixi els cos-
tos totals de l’organització i es determina el cost màxim del produc-
te o servei. Un cop se sap el que hauria de costar, s’inicia el procés 
del disseny del producte o servei per comprovar si és possible realit-
zar-lo.

– Sistemes de costos basats en les activitats i amb la gestió basada 
en les activitats: Aquest sistema de costos permet conèixer el cost 
de cadascuna de les activitats necessàries per produir un producte i 
comercialitzar-lo. Un cop es coneix el cost de cada activitat es pot 
realitzar una gestió basada en les activitats.
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– Implantar el pressupost base zero: aquest pressupost persegueix el 
malbaratament zero. Consisteix en eliminar el malbaratament de 
recursos. El que fa és revisar tots els costos partint de zero, euro a 
euro, i no donant per bo cap dels costos que han existit fins al mo-
ment. Evita donar per bo el cost de l’any anterior, afegint-hi senzi-
llament la inflació prevista i una dotació per imprevistos. 

– Redissenyar l’organització: es tracta de redissenyar l’organigrama 
o les responsabilitats de les àrees i serveis per aconseguir un nivell 
d’eficiència superior. Establint els catàlegs de llocs de treball, espe-
cificant la missió del departament, les funcions del lloc de treball, 
els objectius anuals i el perfil de qui l’ha d’ocupar. També les jerar-
quies i les dependències. També es pot reorganitzar especialitzant 
departaments o serveis i centralitzant les operacions.

– Assignació de costos: Una manera de reduir costos és assignant-los 
a un servei, departament o persona. Quan un cost no té responsable, 
és més fàcil que es descontroli i creixi. Quan s’assignen costos cal 
tenir present que els criteris de repartiment generen comporta-
ments. Per exemple, imaginem una organització que decideix repar-
tir el cost de la llum en base a un comptador individual per departa-
ment. A final de mes, en funció del consum, es carrega el cost al 
departament. Si es demana al responsable de cada departament que 
optimitzi costos, segurament quan surti del despatx, apagarà els 
llums. En canvi, si s’assigna el cost de la llum en funció del metres 
quadrats, els responsables voldran ocupar menys metres quadrats  
i no tant apagar el llum. Per tant, cal analitzar, abans d’establir el 
criteri, quin comportament pot provocar.

b) Reduir costos operatius:
 
– Vinculats als recursos humans: destacaríem entre d’altres: im-

plantació de sistemes rigorosos de control d’horari i assistència, 
reducció de riscos laborals, estalvi d’hores extres, mesures de 
conciliació de la vida familiar i laboral, anàlisi de les baixes 
mèdiques, disseny de carreres professionals, implantació de sis-
temes de retribució variable en funció de resultats, limitació de 
personal directiu i de confiança a la seva estricta professionalitat 
i pel compliment dels objectius fixats, i sempre que no hi hagi 
personal tècnic i/o funcionari que pugui desenvolupar aquestes 
funcions.

– Reducció del cost de les compres: material d’oficina, mobiliari, ve-
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hicles, reparacions, assegurances, publicacions, viatges, consums 
energètics, etc.: 

•	 La	 seva	 centralització	 (creació	 d’unitat	 central	 de	 contractació	
així com un departament central de compres) permet tenir econo-
mies d’escala, estalvis certs i evitar compres a diferents preus i 
amb greuges comparatius. 

•	 Contractes	amb	els	subministradors	a	llarg	termini.	
•	 Renegociant	els	preus	amb	els	proveïdors.	Es	facilita	la	negocia-

ció si s’ofereixen contractes a llarg termini amb un compromís de 
consum per més d’un any.

– Externalització de serveis: les concessions administratives. Exem-
ples en un Ajuntament són la recollida d’escombraries, la neteja 
viària, el manteniment de parcs, l’enllumenat públic, etc. Per la 
seva importància estratègica quant a quantia pressupostària re-
quereixen una anàlisi especial. Són una font important de des-
control i manca de rigor en el seu seguiment per part dels res-
ponsables de les administracions públiques. La concentració 
d’objectes de contractació, per exemple en una única concessió 
de neteja viària i recollida d’escombraries, permet aconseguir 
importants estalvis (en alguns casos com Mataró o Sant Cugat, 
de molta quantia). Les auditories operatives i el control efectiu 
dels concessionaris permeten també sovint reduir la factura per 
aquests conceptes. En tot cas, és un plantejament que s’ha de fer 
amb certes prevencions per assegurar que els preus i la qualitat 
que ofereix el concessionari es mantindran en el futur. és acon-
sellable externalitzar aquells serveis en què l’Administració no 
sigui competitiva i no siguin estratègics.

– Reducció de costos financers: treballar amb poques entitats finan-
ceres (estalvi en control i economies d’escala per volum), renego-
ciar préstecs i unificar criteris del que és necessari finançar a un 
termini o un altre, etc., o destinar estalvi ordinari generat per altres 
actuacions a amortitzar deute (que implica reducció de càrrega fi-
nancera).

– Reducció de despeses discrecionals i no obligatòries vinculades 
per exemple al món cultural: exigir a les entitats que reben suport 
per organitzar determinats esdeveniments que es comprometin ac-
tivament a la recerca de fonts de finançament complementàries 
(evitant que es consolidi la cultura de subvencions), analitzar de 
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forma raonada la correlació entre despesa efectuada i demanda sa-
tisfeta.

– Concursos públics: les possibilitats d’eficiència són importants 
tant per la pròpia organització com per les empreses que s’hi pre-
senten (que de vegades es troben immerses en processos molt buro-
cràtics i poc executius). L’homologació de productes o serveis que 
demanda una institució pública (per exemple, assegurances, ordina-
dors, vehicles, mobiliari, serveis jurídics o professionals, etc.), i la 
posterior homologació de proveïdors (catàleg de proveïdors amb qui 
es pot treballar amb idèntics criteris de qualitat, que només compe-
teixen per preu) fa que s’estalviïn recursos per l’Administració con-
tractant i pels proveïdors externs.

– Reducció de costos «per decret»: al igual que han fet algunes em-
preses privades al sector públic també s’han pres decisions de re-
ducció de costos d’una manera generalitzada i en un determinat 
percentatge. L’exemple que esmentàvem al començament d’aquesta 
nota tècnica, la reducció del 5% del sou dels treballadors públics de 
l’Estat espanyol, o la reducció global del pressupost de tota una Ins-
titució com la Generalitat de Catalunya en un 10% global aquest 
2011, són casos paradigmàtics.

– Implantar sistemes de copagament: en aquest sentit no estem 
parlant de mesures de reducció de costos estrictament, donat que 
el copagament vol dir el cobrament a l’usuari del servei que utilit-
za. Aquesta mesura pot implicar increments de costos pels costos 
administratius que pot generar la recaptació. No obstant, les expe-
riències actuals indiquen que quan l’usuari ha de pagar pel servei, 
tot i ser una part insignificant el que paga, se’n redueix l’ús in-
apropiat.

En un sentit més general, cal analitzar tot el pressupost de l’Entitat 
i establir una planificació de futur que permeti afrontar amb serenitat 
el repte d’equilibrar-lo de forma permanent, de tal manera que no esti-
gui subjecte a l’evolució dels ingressos conjunturals sinó que tota la 
despesa estructural estigui finançada amb recursos de caràcter cert i 
permanent. Podem passar costos fixos a variables si cal, i el més impor-
tant: revisar el mapa de serveis que presta la nostra institució i plante-
jar-nos: «cal fer tot el que fem»? Parlem de sostenibilitat econòmica 
com a guia de treball.
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6. Conclusions 

Com diu Termes (2000, pàg 46): «És necessari que l’Administració 
Pública resolgui els problemes públics que es presentin, però no a qualse-
vol preu». En un altre apartat del seu llibre esmenta que «actuació eficient 
vol dir gastar millor». Per tant, les administracions públiques han de ges-
tionar els recursos confiats pels ciutadans de manera eficient, sense cap 
tipus de malbaratament i intentant sempre aconseguir els objectius planifi-
cats al mínim cost possible. Per això, com dèiem al títol d’aquest article, el 
primer que cal conèixer és el valor del cost. Quan ja tenim coneixement del 
que costen els serveis que presentem (quan s’ha generalitzat l’aplicació de 
la comptabilitat de costos a les administracions públiques), cal decidir si hi 
ha costos que es poden optimitzar i si es poden reduir els pressupostos 
públics sense que això impliqui reducció de serveis o pèrdues de qualitat.

Si optimitzem els processos es pot obtenir una reducció significativa  
o eliminació de costos que no generen cap valor afegit a l’organització. 
Exemples com el projecte Sant Cugat Eficient il·lustren la reducció de cos-
tos per la via de l’anàlisi i optimització de processos.

Si externalitzem determinats serveis públics, sempre amb criteris de 
qualitat concertada (mantenint o fins i tot millorant la qualitat del servei 
prestat), establint mecanismes de col·laboració pública-privada, podem re-
duir fortament la factura pública. En aquest sentit, el sector públic no ha de 
competir amb el sector privat quan aquest presta el servei d’una manera 
més eficient. No cal prestar tots els serveis de forma directa ni oferir-ho tot 
(ha d’haver-hi demanda suficient, present i futura).

Qualsevol polític i equip directiu d’una administració pública ha d’as- 
sumir definitivament la cultura del cost. Quan un equip de govern decideix 
fer un equipament, una inversió pública, ha de ser conscient (conèixer i 
calcular amb detall) del cost de manteniment futur d’aquesta inversió. 

L’agrupació d’entitats i la recerca d’economies d’escala en la prestació 
de serveis són eines per reduir costos. Té el Sector Públic la dimensió que 
hauria de tenir? Cal tantes estructures o nivells de govern? Calen estructu-
res directives polítiques i tècniques tan grans?

Aquestes qüestions, malgrat les seves connotacions polítiques, s’han 
d’estudiar i posar damunt de la taula si volem optimitzar els costos, que vol 
dir gestionar millor els recursos que ens aporten els ciutadans.

Quasi el 50% del PIB europeu està gestionat pel sector públic. Per tant, 
cal incorporar criteris de competitivitat, de productivitat i de gestió efi-
cient. 

Per concloure, tornem al títol d’aquest article: gestionem costos per 
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optimitzar-los, reduïm i eliminem aquells que no generen cap valor a 
l’organització, i finalment, destinem aquests estalvis a fer econòmica-
ment sostenible el sistema. Aquest és un repte inevitable pels governants 
del futur. 
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