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 1. DP. Definició política del problema públic
 Comprendre la decisió d’intervenir i el frame dins el qual es pren la 


decisió
 2. PPA. Programa d’actuació politicoadministratiu


 Inclou totes les decisions legislatives o reglamentàries
 3.APA. Acord d’actuació politicoadministratiu


 Fixa les competències, les responsabilitats i els principals recursos dels 
actors públics per a la implementació del PPA


 4. PA. Plans d´acció
 Estableix les prioritats d’implementació a l’espai geogràfic, social i 


temporal
 5. Actes d’implementació (outputs)


 Inclou totes les activitats i decisions administratives d’aplicació; inclou 
les eventuals decisions dels tribunals


 6. Enunciats avaluatius
 Evidencia els eventuals canvis de comportament dels grups objectius 


(impactes) i els efectes induïts en els beneficiaris finals (outcomes). 
Permet valorar científicament i/o políticament la pertinència, 
l’eficàcia i l’eficiència de la p.p. aplicada.







 La integració directa i indirecta del triangle d’actors respecte a les dues primeres etapes d’una política pública (inclusió
i decisió-programació) produeix el següent model:


 1. Concreció del contingut substantiu de la PP
 L’analista hauria de constatar la progressiva concreció del contingut de l’acció política
 Els objectius establits al llarg de la programació haurien de definir-se segons la percepció que es tinga del 


problema en el moment de la seua inclusió a l´agenda
 Així mateix, l’avaluació dels efectes de la implementació es basarà en la CONTRIBUCIÓ de la política a la 


solució del problema (indicadors d’impacte)
 Aquesta coherència és CONDICIÓ SINE QUAN NON de l’existència de la política


 2. Consolidació de l’espai d’una política pública
 L’analista observarà l’espai estatal delimitat per la xarxa d’actors (estat-grup-objectiu i beneficiaris) 


constatats al llarg del sorgiment i la consolidació de tota intervenció estatal
 L’espai d’actors involucrats és boirós quan s’incorpora el problema a l’agenda, però després s’estabilitza 


el nombre, el tipus d’actors, la freqüència i la qualitat d’interaccions


 3. Consolidació d’un capital institucional (constituït per les regles institucionals)
 L’analista  ha d’identificar les regles constitucionals i les que regeixen el sistema politicoadministratiu, a 


més de les regles informals de què es doten els actors
 Les regles institucionals delimiten i canalitzen l’acció. Estabilitzen les expectatives respecte a les 


decisions, donen estabilitat a les conductes individuals, a les interaccions i als resultats substantius 
derivats


 4. Explotació de tot el ventall de recursos
 L’analista observarà que el ventall de recursos utilitzat s’eixampla al llarg de la p.p., que els actors 


intercanvien recursos, canvien d’estatus i que alguns actors realitzen combinacions típiques de recursos
 En cada etapa potser predomine algun recurs (cognitius en la definició, jurídics en la programació, 


comunicatiu en la implementació, etc)







 PRIMER POSTULAT
 Explicació del resultat substantiu i institucional 


fruit de les decisions i les accions de l’etapa 
precedent (path dependency)


 SEGON POSTULAT
 Si es constaten diferències d’amplitud i contingut 


entre dues etapes successives, s’analitza la 
intervenció de nous actors, noves combinacions 
de recursos, realització de noves interaccions 
amb quins nous actors i en virtut de quines noves 
regles institucionals







 LES POLÍTIQUES DE MODERNITZACIÓ CAPITALISTA 
 Les polítiques econòmiques
 Les polítiques laborals: moderació salarial i desregulació


 LES POLÍTIQUES DE L’ESTAT DEL BENESTAR
 La política educativa: garantia d’accés i acció positiva
 La política sanitària: cap a un model universal i pluralista
 La política de protecció social: el sistema públic de garantia de 


rendes
 El sistema de pensions de jubilació
 El sistema de subsidis de desocupació


 LES POLÍTIQUES DE LA PLURINACIONALITAT
 Distribució territorial de polítiques i models de finançament 


autonòmic
 Les polítiques lingüístiques. Pluralitat de models lingüístics 


escolars







 1977-1983: UCD, crisi econòmica
 1983-1986: majoria socialista i crisi 


estructural
 1987-1992: el mateix marc polític, creix 


l’economia, adhesió a la UE
 1993-1996: erosió de la majoria 


parlamentària del PSOE, cicle recessiu, 
globalització


 1996-2004: accés del PP al poder i cicle de 
creixement econòmic


 2004-2011: Governs del PSOE. Fase de 
creixement econòmic i pas a l’etapa de crisi 
internacional i recessió


 2012-







MARC IDEOLÒGIC I COGNITIU
 Concepcions keynesianes articulades durant el 


predomini socialdemòcrata i entre 1950 i 1980
 Idees neoliberals, a partir dels anys 80 


(centralitat del monetarisme, fixació mercantil 
de la desocupació).


 Espanya
 Transició: els equilibris sistèmics impedeixen 


polítiques econòmiques coherents que desplacen el 
desenvolupament proteccionista de la dictadura


 Anys 80: els socialistes s’ubiquen en el neoliberalisme 
i incorporen un ventall de polítiques intervencionistes 
d’oferta







 A mitjans dècada dels 70: crisi conjuntural, agenda 
focalitzada en conflictes distributius


 1982: paper de les polítiques publiques per 
modernitzar l’Estat
 Nivell institucional: criteris de convergència de 


Maastricht (globalització del postfordisme)
 Pla macroeconòmic: rigor monetari / polítiques 


d’expansió. L’ingrés fiscal es descarrega en les rendes 
del treball (sobredimensionada l’aportació de les 
cotitzacions, i elevat nivell de frau)


 Pla industrial/productiu: reconversió, ajustament i 
privatització (reestructuració INI)







 Principis de la Transició: herència d’un model corporatiu 
(rigidesa regulativa), residual (sense polítiques actives), 
repressiu (sense negociació col·lectiva)


 Pactes de la Moncloa:
 Cenyeixen l’agenda a qüestions salarials.
 Eixamplen l’agenda d’ocupació de l’Estat (Llei bàsica d’ocupació


1980, ET): legalitza l’ocupació no estable, enceta polítiques actives, i 
esquema de representació dual sindicats / comitè d’empresa


 PSOE: polítiques de moderació salarial, progressiva desregulació
(ref. ET 1984), contracte d’inserció laboral el 1988, reforma 
laboral liberalitzadora de 1994 (contractes amb poca protecció
social, facilita la mobilitat i abarateix l’acomiadament, ETT), 
acord de formació permanent de 1992, creació del CES i Llei de 
salut laboral el 1995, que segueix la directriu de 1980


 DUES GRANS ETAPES
 1977-1986: acords socials globals
 Des del 1987: negociació desglobalitzada







 MARC IDEOLÒGIC I COGNITIU
 Fins als anys 80, l’univers conceptual de l’EB és de 


redistribució, accés universal a béns bàsics i garantia 
pública de rendes


 Des dels anys 80: generació de benestar mitjançant el 
mercat amb desregulacions, privatitzacions, 
disminució de cobertures i intensitats protectores dels 
sistemes de benestar


 ESPANYA 
 FRANQUISME: model raquític i autoritari, divergent dels 


europeus
 Avui, sense tractar-se d’un model neoliberal, conviuen al 


seu si valors diferents (universalisme en el sistema educatiu 
i sanitari amb principi contributiu obligatori, i residual per a
l’assistencial)







MARC IDEOLÒGIC I COGNITIU
 Els models keynesians varen suposar (respecte del 


conflicte centre / perifèria) una centralització i 
homogeneïtzació nacional


 A partir dels anys 70 aquest model es trenca 
simbòlicament i funcionalment (descentralització
política i plurinacionalitat)


 Espanya: el franquisme s’inscriu en paradigma 
centralista. L’estat de les autonomies mira 
d’articular, amb desigual intensitat, les dimensions 
funcional i simbòlica. Recentment: federalisme 
plurinacional asimètric







 Polítiques econòmiques
 Polítiques desfiscalitzadores i privatitzadores


 Polítiques socials
 Més continuïtat que canvi, la descentralització de l’educació


i la sanitat a les CA sintetiza els canvis. El més important, la 
privatització de la gestió de la sanitat pública


 Polítiques lingüístiques
 Avança la descentralització en matèria fiscal i competencial, 


amb el ressorgiment de conflictes simbòlics i identitaris en 
l’ensenyament o la normalització lingüística (resistència de 
l’Estat al model plurinacional)
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 Tots tenen un procés propi de gestió
(producció, combinació o substitució)


 Estan repartits de forma desigual segons el 
tipus d’actor


 Els actors poden negociar la carència d’un a 
canvi de compensacions en altres (financers, 
acords extralegals)







 Recurs jurídic (dret)
 L’ús abusiu d’un recurs pot fer-li perdre el valor (dret)


 Recurs personal (recursos humans)
 Pantouflage, revolving door
 Experts en Monitoring


 Recurs econòmic (diners)
 Mobilització i assignació en tot tipus de política (distributiva, 


redistributiva, constituent, regulativa)
 Delegació a privats (outsourcing), descentralizació a públics 


(federalisme cooperatiu, si és política, o a entitats col·laboradores, si 
és administratiu)


 Del model pressupostari clàssic a les assignacions plurianuals, els 
contractes de prestació (model francès) i la comptabilitat analítica 
(dificultats de control parlamentari)


 A Espanya no ha evolucionat la idea d’agència, ni la PBO
 Recurs cognitiu (informació)


 Monitorització de l’evolució del problema
 Mercats i quasimercats de dades: públics generals (INE) o 


especialitzats (qüestió de l’aigua)







 Recurs relacional o alternatiu (organització)
 Elements bàsics (òrgans amb competències) i capacitat d’aprenentage de les 


estructures de cada PPA (recursos interactius)
 Estratègies de creació, seguiment i adaptació
 L’organitatció naix de l’executiu (Espanya) o del legislatiu (Consell Federal de 


Suïssa)
 Relació entre organització jeràrquica i transversal
 Relació entre organització basada en prestacions o en grups objectius


 Recurs de confiança (consens)
 Recurs primordial de la implementació
 Requereix consens mínim i continuat per a obtenir una implementació adient
 Intercanviat (producció, continguts, resultats distints segons tipus d’actor) sovint 


entre tots els actors (polítiques urbanes, mediambientals)
 Distingir la legitimitat procedent del destinatari directe de la política, i la 


legitimitat primària (del sobirà, o recolzament del sistema polític)
 Permet d’economitzar d’altres recursos (dret, diners, temps): màrqueting públic
 Avança al mateix temps que el dret de recurs es converteix en dret de


participació efectiva


 Recursos cronològics (temps)
 Valor diferent segons els actors i les fases de la política







 Recurs patrimonial (infraestructures)


 Recurs de majoria (recolzament polític)


 Recurs de violència (força)
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ELS SIS PRODUCTES OBSERVABLES TINDRAN TOTS 
LA MATEIXA ESTRUCTURA


a) Definició general del producte (policy cicle)
b) Transformació operacional del producte, a 


partir de les dimensions substantives i 
institucionals


c) Descripció esquemàtica del procés de decisió
que condueix al producte en qüestió (quin actor, 
amb quins recursos, mitjançant quines regles 
institucionals)
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(Vid. Tema_Actors)


 AGENDA SISTÈMICA O CONJUNTURAL
 Està formada per les demandes i pretensions dels


ciutadans. Aquesta agenda pot precedir o ser 
induïda pels interessos i les prioritats
governamentals


 AGENDA GOVERNAMENTAL, INSTITUCIONAL O 
POLÍTICA: 
 És el conjunt d’afers acceptats per a la seua


consideració seriosa i activa per part dels
encarregats de prendre decisions
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(Vid. Tema_Actors)


 El Parlament. Com escenari on els actors polítics i tècnics exerceixen o tracten
d’exercir la seua influència, o com a actor pròpiament dit. A l’Estat espanyol
no sempre ha jugat un paper molt destacat, a causa del clar predomini del 
bipartidisme i els acords al marge seu entre líders polítics i socials, i per ser el 
seu pes major en altres fases de les polítiques. En aquest sentit els partits
minoritaris de 1993 i 1996, respecte PSOE i PP, li han tornat un poc eixe paper
central, encara que va ser la Transició l’època en què va tenir major
centralitat


 El Govern. És una de les peces clau, atès que és qui defineix en última 
instància els problemes que va a tractar. Al voltant del govern es donen, per 
tant, tota classe de relacions i pressions amb la finalitat d’influir en la 
determinació i el disseny de la seua agenda. En aquest sentit, el govern
incentiva i desincentiva determinats assumptes (p.e., la política emigratòria)


 L’Administració i la burocràcia. Encara que tradicionalment s’ha considerat la 
burocràcia com a mera executora de les decisions preses, en ocasions apareix
com a integradora d’interessos de diversos grups, i en altres pot ser qualificada
com a grup amb els seus propis interessos
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(Vid. Tema_Actors)


 Els grups d’interès. És a dir, grups amb una estructura estable, sòlida i 
permanent que defensen interessos particulars específics. Els grups van a ser 
molt diversos segons el seu grau d’organització i lideratge, la seua vinculació i 
relació amb altres grups organitzats. Dins d´eixa classificació tan genèrica, 
podem enquadrar associacions empresarials (CEOE), sindicats (CCOO, UGT, 
CNT…), ONGs o moviments socials, l’Església, associacions de veïns… Tots ells
defensen una sèrie d’interessos particulars i pressionaran sobre el govern
perquè una determinada problemàtica forme part de la seua agenda


 Els partits polítics. Són un element fonamental en la determinació de les 
polítiques públiques, ells que en els progames electorals realitzen una 
selecció dels problemes que consideren més necessari tractar, i donaran 
consignes als seus diputats sobre l’orientació del vot en les votacions al 
Parlament, com a vehicle privilegiat per acollir les demandes dels ciutadans. 
A més a més a Espanya el paper que juguen els partits polítics és
especialment destacat


 Els grups d’experts. Tenen un paper menor com a actors que pressionen les 
autoritats per aconseguir que un determinat problema entre en l’agenda
governamental, especialment a Espanya, on fins fa poc encara tenia entrada 
la participació de la societat civil
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 1. Els límits de la perspectiva racionalista
 L’òptica definicional (Spector i Kistuse, 1987) entén que les PP no són


programes d’acció precisos
 Malgrat tot la visió racionalista està molt present des de la 


racionalització del processos de decisió pressupostaris (RCB, PPO, PBB)
 És clar que els objectius evolucionen al llarg de la vida de la pp, les 


intencions públiques depenen de molts factors, i a més els PPA no 
basten per a entendre per què s’ha triat un problema concret i quin és
el que realment es tracta de solucionar (limitacions també del model
cognitiu, frames)


 2. Els límits de la perspectiva seqüencial
 La construcció del problema és un procés continu, no lineal i obert
 La redefinició és habitual i té raons substantives i institucionals


 3. Els límits de la perspectiva sectorial
 La pertinença dels actors públics a un sector organitzatiu concret de 


responsabilitat (programació i/o implementació) és limitativa del 
procés de redefinició col·lectiva del problema (p.e., competència a 
cavall de varis àmbits o inclús canvi d’àmbit)
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DIFERENTS SOLUCIONS           resulten de                       DIFERENTS CAUSES


DIFERENTS CAUSES                 provoquen                      DIFERENTS PROBLEMES


DIFERENTS PROBLEMES           requereixen DIFERENTS SOLUCIONS


(ELECCIÓ DE) OBJECTIU           PROBLEMA                           (ELECCIÓ DE) SOLUCIÓ


ADEQUAT                                DEFINIT                  ADEQUAT


ENCERTAT                               CORRECTAMENT







 PROBLEMA COM A SITUACIÓ


 PROBLEMA COM A DISCREPÀNCIA


 PROBLEMA COM A DISCREPÀNCIA SALVABLE


 PROBLEMA COM A OPORTUNITAT
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 PLANS DE LA DEFINICIÓ D’UN PROBLEMA
(SEQÜÈNCIA)


 PLA A: CONSTRUCCIÓ D’UN PROBLEMA


 PLA B: DEFINICIÓ PRÒPIAMENT DITA DEL PROBLEMA


 PLA C: CLASSIFICACIÓ DEL PROBLEMA


 PLA D: AVALUACIÓ DEL PROBLEMA
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 FACTORS INFLUENTS
1. CRISI O ESCÀNDOL
2. EMOTIVITAT, IMPACTE EMOCIONAL
3. AFECTA AL GRAN PÚBLIC. MAGNITUD DE LA 


POBLACIÓ AFECTADA
4. EL PAPER DELS GRUPS D’INTERÈS 
5. EL PAPER DEL MITJANS DE COMUNICACIÓ
6. MOMENT DEL CICLE POLÍTIC
7. EL PAPER DE LA TRADICIÓ I LA CULTURA
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DES D’UN PUNT 
DE VISTA 
COGNITIU


DES D’UN PUNT DE VISTA 
NORMATIU
Conflicte amb les normes i valors
que implica el problema a resoldre


DES D’UN PUNT DE VISTA 
NORMATIU
Consens amb les normes i valors que 
implica el problema a resoldre


Desconeixements
de la natura 
mateixa del 
problema a 
resoldre


Problema no estructurat (estratègia
fonamentada en l’aprenentatge
col·lectiu)


Per exemple, efectes de les 
manipulacions genètiques o de les 
ones ionitzants (telèfons cel·lulars) 
sobre l’home i el medi ambient


Problema parcialment estructurat: 
existeix d’acord respecte als
objectius (estratègia pluralista 
fonamentada en la negociació)


Per exemple, la lluita contra les 
xarxesde droga, el treball infantil…


Evidències
(científiques) al 
voltant dels
efectes del 
problema a
resoldre


Problema parcialment estructurat: 
existeix d’acord, i pel que respecta, 
als medis (estratègia d’acomodació)


Per exemple, la qüestió dels
terminis en matèria d’avortament


Problema estructurat (estratègia
fonamentada en la reglamentació)


Per exemple, la lluita contra la 
contaminació d’origen urbà, 
industrial o agrícola de l’aigua







 Històries causals en conflicte/o dominant
 Identifica l’origen dels efectes negatius (en un grup social concret) i els grups


que els pateixen, i estableix la responsabilitat des d’un punt de vista polític
(Edelman)
 S’incorpora al PPA l’explicació més plausible, i possible en eixe moment


 Des d’un  punt de vista cognitiu-empíric
 Des d’un punt de vista moral o normatiu


 Sol recolzar en explicacions simples (Stone)


 Processos: actors, recursos i institucions mobilitzats
 Mediatització
 Mobilització o iniciativa externa
 Oferta política o competència electoral
 Anticipació interna
 Acció corporativista silenciosa


 Criteris de comparació
 Cada procés és una hipòtesi de quins recursos i regles institucionals mobilitzaran


els actors per a imposar la seua “història causal”
 Els grups objectius, beneficiaris finals o tercers transitaran camins diversos per a 


fer coalicions al llarg del procés de definició del problema
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MODELS


Variables


MEDIATITZACIÓ MOBILITZACIÓ
(INICIATIVA 
EXTERIOR)


OFERTA POLÍTICA


(COMPETÈNCIA 
ELECTORAL)


ANTICIPACIÓ INTERNA


Actors: “propietaris”
del problema o 
precusors del procés


Diversos mitjans de 
comunicació i 
enquestes d’opinió


Grups de pressió i 
moviments socials


Partits polítics i altres
organitzacions


Autoritats polítiques i 
recursos administratius


Demanda social 
clarament articulada


No Sí No No


Impacte social o 
audiència del 
problema


Àmplia Àmplia Àmplia Àmplia


Conflicte
mediatitzat, opinió
pública interessada


Sí Sí Sí No necessàriament


Explotació restringida 
partidista


No necessàriament


Informació, 
infraestructura i 
temp.


No necessàriament


Organització i 
suport polític


Sí


Informació, organització i 
suport polític


No


Informació i dret


Principals regles 
institucionals 
utilitzades


Garantia
constitucional de la 
llibertat d’expressió


Democràcia 
directa i/o accions 
legals


Garanties constitucionals, 
democràcia directa i 
regles electorals i 
governamentals


Principis del dret
administratiu i regles 
decisòries tradicionals







 Elements de definició del problema públic
 Distinció entre problema social i problema públic


(segons Garraud el problema públic requereix: demanda social, debat i existència de conflicte)
Relacionar amb la distinció entre agenda pública i governamental, qüestions relatives a agenda setting


 Dimensions operacionals (llistat no exhaustiu)
 Intensitat del problema


Els actors valoren (amb opinions diverses) a partir dels fets negatius que 
s’indueixen o si és un pseudoproblema


 Perímetre o audiència del problema
Abast sobre diferents grups socials, localització geogràfica del problema i del 
seu desenvolupament
Dependrà de la visibilitat del problema i de la seua concreció i delimitació


 Novetat del problema
Diferenciar nous problemes (potser amb més impacte inicial) dels problemes
crònics (que mantenen la seua presència i importància a l’agenda pública)


 Urgència del problema
Diferenciar problemes coniunturals/i no urgents
Un problema urgent (catàstrofe, crisi) permet als actors públics de formatejar
altres qüestions


 Altres paràmetres
Actors involucrats molts/pocs, medició monetària del problema possible o no, 
causa identificable única o múltiple, efectes tangibles o intangibles, etc
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 1. La inclusió a l’agenda és UNA DINÀMICA 
DIACRÒNICA


 2. Els ACTORS i la DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
NO SÓN ELEMENTS SEPARATS. La configuració
de l’un condiciona l’altre, íntimament
correlacionats


 3. El path dependency (programes històrics) 
condiciona el marge de maniobra del 
tractament dels nous problemes
(sedimentació de programes)
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 DINS DE LA IMPLEMENTACIÓ, alguns autors
distingeixen entre planificació estratègica i execució
pròpiament dita
 LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA consisteix a decidir quins


seran els recursos escaients per a l’execució
 L’EXECUCIÓ consisteix a dur a terme la decisió, 


materialment


 Malgrat que ambdues fases es desenvolupen per 
diferents subjectes dins de l’organització, es 
considerarà que són fases interrelacionades o 
vinculades







 Implementació és el conjunt de decisions i accions
 Portades a terme per actors públics, paraestatals i privats, que 


formen part de l’APA
 Emmarcades dins d’un PPA (mitjançant un conjunt de normes 


legislatives i reglamentàries més o menys flexibles i favorables 
als interessos de diversos actors) que regula les regles 
institucionals


 Realitzades amb la intenció de crear, influir o controlar


 1. Constitució d’una “xarxa d’acció pública” (policy
network) que estructura els contactes entre els diferents
tipus d’actors


 2.Concepció d’una “estratègia d’implementació” sota 
la forma de Plans d’Acció (producte 4)


 3. Les decisions o treballs previs i accions concretes 
destinats a grups objectius (outputs)
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 BARDACH (1977) proposa una evolució del 
concepte que, en superar la idea de senzilla
“execució”, que posa l’accent en la intenció
d’uns actors públics per executar un pla…


… posa de relleu que els actors estan
immersos en un procés competitiu (pels
recursos, per la capacitat de definir les 
regles del joc)
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MODEL TOP-DOWN


•Formulació de polítiques que s’especifiquen en objectius i disposicions
reglamentàries


•Assignació de recursos


•Comunicació interorganitzativa i capacitat de control fonamentada en 
les relacions jeràrquiques


•Consideració de les condicions polítiques, econòmiques i socials
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MODEL BOTTOM-UP


•Plantejament concret de la conducta que ocasiona la intervenció de la política. 
Identificació i descripció del problema


•Descripció del conjunt d’operacions organitzatives que afectaran la conducta o 
situació


•Descripció de l’efecte que s’espera d’aquestes operacions


•Descripció de l’efecte per a cada nivell d’aquestes operacions, és a dir, l’efecte que 
s’espera que tindran les accions de cada nivell en la situació o conducta problemàtica


•Identificació dels recursos requerits per a lograr eixe efecte
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RECURSOS DE LA BUROCRÀCIA


•La informació


•La seua competència professional


•La xarxa de contactes formals o informals que fa servir


•La seua posició permanent en l’estructura de disseny i d’implementació de 
polítiques públiques


•La seua teòrica situació neutral o “partidista”







 “No pot considerar-se com un procés que 
afecta només a polítics i buròcrates. La 
confluència de diversos actors crea un 
entramat d’intercanvis, pressions i 
negociació de molt diversa naturalesa”


 A Espanya són essencialment importants
aquests factors
 Integració i crisi de l’Estat de Benestar
 Integració en la Unió Europea
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CONCEPTE
 Fixen les prioritats per a la producció d’accions


concretes i per a l’assignació de recursos
 Constitueixen l’etapa intermèdia entre el PPA i els actes


formals d’implementació
 És un producte individual i abstracte que permet establir un 


nexe entre les normes generals i abstractes del PPA i els actes
individuals i concrets d’implementació


 Exemples
 Europa als EEMM, i els Estats als seus nivells subestatals, els


eixigeixen aquest tipus de planificació com a condició per a 
rebre finançament


 Tradicionals en les polítiques d’infraestructures o 
desenvolupament urbà (plans directors, plans de protecció de 
l’aire, de les zones humides, del soroll, etc)


 Contractes-programa (afecten els recursos a uns objectius) 
procedents de la NGP
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 Indicadors a considerar en ordre a la futura 
avaluació
 Identificar els grups objectius, que haurien de 


canviar de comportament per a resoldre el 
problema


 Quin grup objectiu està més disposat a canviar
de conducta


 Per a quin grup objectiu la relació costos 
administratius vs resultats és més baixa
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 PA EXPLÍCITS/IMPLÍCITS
 PA OBERTS/TANCATS (grau d’obertura als


actors
 PA EMBUT/REGADORA (grau de discriminació


de les dimensions temporal, geogràfica i 
social)


 PA MAJOR/MENOR REESTRUCTURACIÓ
RESPECTE DE L’APA


NIVELL DE CLAREDAT EN L’AFECTACIÓ DELS 
RECURSOS
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 Poden ser avaluats mitjançant


 Perímetre dels actes d’implementació finals
 Outputs amb major o menor contingut


institucional
 Actes formals o informals
 Actes intermedis i finals
 Coherència del contingut dels actes finals amb


una política pública
 Coordinació amb els actes d’altres polítiques
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De les relacions bilaterals amb
l’administració i els grups objectius a la 
inclusió de les altres parts involucrades
 Substitució de les relacions bilaterals per la 


triangulació, en virtut del dret de participació
assolit dins el dret mediambiental (Directives)


 Evolució del concepte “interessat” en sentit
ampli, des de la llei de jurisdicció contenciosa 
administrativa de 1994


 Les relacions de poder a l’interior dels grups
objectius: competència i autovigilància
 De la solidaritat (durant la programació) a la 


competitivitat (durant la implementació)
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 Relacions conflictives entre els grups objectius i els
beneficiaris finals: el conflicte arbitrat per l’Estat a 
les solucions contractuals
 A més severitat de les obligacions per als grups objectius, 


més protecció dels interessos dels beneficiaris finals
 Tendència a fórmules contractuals, com a mecanisme


compensatori
 Exemple: bonificació en la taxa del fem per albergar una 


planta de tractament de residus
 Suport dels afectats als grups objectius i dels


beneficiaris als beneficiaris finals
 Els actors indirectament impactats s’implicaran en la 


programació i implementació mitjançant “coalicions
naturals” que uneixen els grups objectius amb tercers
(ex.: productors d’electricitat/grups ambientalistes
davant la liberalització d’aqueix mercat), i beneficiaris
finals i tercers beneficiats (consumidors/nous empresaris
d’electricitat)
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 Recolzament dels beneficiaris i oposició dels afectats
respecte als actors públics
 Aqueix suport/oposició dels tercers beneficiats i dels


afectats pot produir, a més d’una coalició d’actors
socials, contactes directes amb els actors públics de 
l’APA, o altres actors públics-polítics que puguen fer
d’intermediaris (ex.: fent una manifestació
pública/oficial, en el sentit dels seus interessos, avalant
la modernitat, sostenibilitat, aportació…) 


 Oportunitats i obstacles derivats de les variables de 
situació i estructurals
 Les catàstrofes, crisis, situacions sobrevingudes són una 


oportunitat de canvi de posició dels grups objectius, i 
del joc d’actors en general. 


 Malgrat tot, els elements estructurals de la societat civil 
són més complicats de canviar per l’efecte d’una sola 
política pública (encara que no impossible)
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INSTRUCCIONS
TREBALL EN EQUIP







I. OBJECTIUS DOCENTS DE L’ACTIVITAT 


• a) Afrontar i superar alguns dels principals problemes que apareixen als 
treballs en equip.


• b) Saber reflexionar críticament sobre els problemes que apareixen als 
treballs en equip.


• c) Elaboració d’informes basats fonamentalment en fonts primàries.
• d) Aplicar diverses teories sobre els partits polítics a l’elaboració d’un estudi 


de cas.
• e) Elaborar presentacions eficaces.







II. EL PROJECTE


•
• “Elaboració i presentació en públic d’un informe sobre una política pública a nivell local”.
•
• Característiques de l’informe
• L’ informe tindrà una extensió màxima de 8.000 paraules (sense comptar taules, quadres, bibliografia i annexos).
•
• Es vol que l’ informe assenyale: 
• Els actors, recursos i institucions
• Com va entrar el problema a l’agenda
• Com ha estat el procés decisori
• La implementació de la política pública
• Una breu avaluació del procés
•
• Presentació del projecte
• L’ informe serà lliurat, segons especifique el professor, abans de les 24:00 del dia 1 de desembre de 2012.
•
• El projecte serà presentat en públic per un membre de l’equip elegit a l’atzar en el mateix moment de la presentació.  Els 


altres membres podran intervenir en el torn de preguntes. 
•
• La presentació durarà 10’ i es realitzarà el dia anunciat pel professor.







III. ELS EQUIPS


•
• Creació
• La primera setmana de curs els alumnes formaran equips integrats per 5 membres. 
• La formació de l’equip es farà conformement als criteris establits pel professor.
•
• Elecció de la Política Pública objecte d’estudi
• Els equips podran triar lliurement la política pública a analitzar sempre que siga de nivell local.
•
• Per a això, faran arribar al professor una proposta amb la seua opció. 
•
• Perquè la proposta siga vàlida, haurà d’anar acompanyada d’unes mínimes bases de funcionament de 


l’Equip signades per tots els seus membres. 
• Les bases hauran de regular, com a mínim: l’objectiu, com funcionarà la comunicació entre ells, com 


convocar i organitzar les reunions, i com prendre decisions.
•
• Funcionament dels equips
•
• Els equips es reuniran fora i dins de l’aula. Part del temps de les activitats setmanals estarà dedicat a la 


realització del treball.







IV. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT


•
• La nota final d’aquesta activitat es compondrà dels següents elements: 
•
• 1. L’informe escrit (6 punts)
• El professor farà pública una rúbrica amb els criteris de correcció.
•
• 2. La presentació i defensa oral de l’informe (2 punts)
• El professor farà pública una rúbrica amb els criteris de correcció. 
•
• 3. Un informe personal sobre el funcionament del grup (2 punts)
• L’informe personal serà d’un màxim de 1.000 paraules i haurà de contenir, com a mínim: 
• Una cronologia amb els principals successos, els principals problemes sorgits i com foren manejats.
• Una explicació del perquè va succeir allò que va succeir.
• Un resum d’allò après i d’allò que es farà de manera diferent la pròxima volta. 
• L’informe no podrà identificar la resta de membres de l’equip pels seus noms.
•
• El professor indicarà quan ha de presentar-se l’informe personal. 
• La qualificació de l’informe personal no dependrà del fet que l’alumne ho haja fet bé o mal, sinó de la seua 


capacitat per reflexionar sobre allò succeït.
•







MILLORES DEL TREBALL EN EQUIP
Possibles millores d’organització de l’assignatura


1. Sobre les actes de les reunions dels grups 
a) Com anomenar els arxius


El nom dels arxius de les actes ha de ser: Nom del grup_acta1.doc 
També s’admeten altres formats com ara rtf, pdf, etc.


b) A les actes han de posar-se els assistents a la reunió


2. Millorar la formació prèvia
a) Dedicar les dues primeres setmanes a donar una visió general de l’assignatura, dels productes que es 


demanaran, etc. 


b)  Dedicar les primeres setmanes a parlar de com fer funcionar algunes eines pel treball com ara: Drobpox, 
Google Docs, Prezzi, etc.


c)  Dedicar les primeres setmanes (sobretot abans de la sessió de regles) a portar un especialista o antics 
alumnes per parlar de: 
- La importància de les expectatives i implicacions diferents i com adaptar-hi el grup.
- Lligat a l’anterior: el problema del freerider.
- Com treballar en workpackages i no per la suma de parts individuals.







3. Afegir penalitzacions i incentius


a) Permetre (opcionalment) als grups escollir un teamleader (cap a la 3ª setmana de 
funcionament del treball) 
- El Team Leader NO farà la presentació del treball.
- El Team Leader assumeix part de les tasques de coordinació i té com a objectiu principal 
garantir que el treball i la presentació estiguen llestes el dia que toca.


b) Permetre assenyalar els free-riders sense fer-ho públic i castigar-los fins al 25% de la nota 
final del treball escrit.
Dues avaluacions sobre com funciona el treball en equip: 


-A la meitat del treball.
-Al final.


c) Augmentar la nota del treball respecte a la de l’examen:
60% treball
40% examen – amb obligació de treure un mínim d’un 4. 


d) Donar una mica més de temps per fer els treballs a classe. 
- Passar llista a cada sessió de treball de grup.
- Si no s’assisteix al 75% de sessions no s’obtindrà la nota del treball de grup.
- Un 10% de la nota del treball de curs dependrà de les assistències derivades de les actes de 
cada grup (a classe o fora de classe)







AVALUACIÓ DE TREBALLS_RÚBRICA


Estructura
(1 punt)
El treball té portada, s’indiquen els noms dels integrants i el títol. 
Hi ha una introducció en què s’exposen breument les idees principals que es 


desenvoluparan en el treball.
Les diferents parts del treball estan ben assenyalades.
Hi ha conclusions resumint o avaluant allò exposat en el treball.
Hi ha un apartat dedicat a la bibliografia.


Llenguatge 
(1 punt)
El treball està ben escrit gramaticalment i no conté errades ortogràfiques.
Les cites i referències bibliogràfiques segueixen una pauta coherent. 
El treball utilitza un to acadèmic.







Contingut


(General)


(2 punts)


He entès bé el contingut. S’ha explicat amb claredat la importància del tema que es presenta.


Les diferents parts del treball estan ben lligades entre si. 


L’elaboració del treball ha requerit un esforç global més enllà de la suma de distintes parts.


Utilitza fonts primàries.


Coneix la principal literatura sobre l’objecte.


Contingut


(Teoria)


(2 punts)


1. S’esmentaran les principals teories o conceptes tractats en el curs. 


2. Es dóna informació argumentada del model de partit que es tracta i de la seua possible evolució en el temps.


3. Les evidències empíriques es discuteixen de manera convincent (més enllà de la seua il·lustració en taules i 
gràfics).


4. El treball tracta totes les dimensions d’anàlisi. 


Contingut


(Argumentació empírica)


(2 punts)


El treball conté taules, gràfics o dades amb evidències empíriques rellevants.


Les taules, gràfics o dades clarifiquen i il·lustren allò que explica el text.


3. Les taules i gràfics que s’utilitzen tenen a veure amb allò que s’explica en cada moment.


4. La informació empírica té relació o serveix de demostració de conceptes, teories o hipòtesis utilitzades en el 
treball.







Ajustament a l’espai i forma
(1 punt)
La presentació s’ha ajustat a l’espai i paraules 


previstos.
Les distintes seccions i subseccions del treball estan 


relativament equilibrades entre si.


Valoració global
(1 punt)
El treball m’ha agradat.
Nota: si alguna de les parts és molt defectuosa pot 


comportar el suspens del treball. 







PRESENTACIÓ DE TREBALLS_RÚBRICA
Estructura
(2 punts)
L’orador saluda l’audiència i es presenta. 
Hi ha una introducció en què s’exposen breument les idees principals que es 


desenvoluparan en la presentació.
Es desenvolupa cadascuna de les idees principals. Es palesa quan ha acabat 


una part de la presentació i comença la següent.
L’orador resumeix les idees principals de l’exposició i s’acomiada de 


l’audiència.


Llenguatge verbal
(1 punt)
L’orador pronuncia amb claredat. Se li entén tot.
Utilitza les pautes per marcar clarament quan passa d’una idea principal a la 


següent.
Modula de manera adient el to de veu per emfatitzar allò important.
Evita l’ús reiterat de falques o “muletillas” (val?, ¿d’acord?, etc.).
El seu to de veu transmet seguretat i confiança.







Imatges de suport
(1 punt)
Les imatges que acompanyen l’exposició es veuen amb nitidesa.
Les imatges clarifiquen allò que s’explica.
Les imatges que s’utilitzen tenen a veure amb allò que s’explica en cada moment.


Contingut
(General)
(2 punts)
He entès bé el continugt de l’exposició. S’ha explicat amb claredat la importància 


i utilitat  del tema que es presenta.
Les diferents parts de la presentació estan ben lligades entre si. No m’he perdut 


en cap moment.
Els exemples que s’han posat m’han paregut clarificadors.
La presentació m’ha fet somriure en algun moment.


Contingut
(Teoria)
(2 punts)
1. S’esmenten les principals teories o conceptes tractats en el curs.
2. Es dóna informació argumentada del model de partit de què es tracta i de la 


seua possible evolució en el temps.
3. Les evidències empíriques s’han presentat de manera convincent. 







Ajustament al temps
(1 punt)
La presentació s’ha ajustat al temps previst (entre 10 i 


15 minuts).
El temps està raonablement distribuït entre la 


introducció, les diferents idees principals i el resum 
final.


Valoració global
(1 punt)
La presentació m’ha agradat.







AVALUACIÓ INDIVIDUAL
1. Respondre les següents qüestions a partir de la teua visió personal.


PREGUNTA
NOTA


1. Tots hem mostrat el mateix compromís amb el nostre objectiu.


2. Tots hem pres part a l’hora de decidir com distribuir el treball.


3. Tots hem estat compromesos a ajudar-nos mútuament a aprendre.


4. Hem reconegut les bones contribucions d’altres membres de l’equip.


5. Hem treballat els desacords i conflictes de manera constructiva.


6. Som capaços de fer crítiques constructives als altres i d’acceptar-les.







AVALUACIÓ INDIVIDUAL
7. Hem assistit a les reunions i hi hem restat fins al final.


8. Ens hem assegurat que tot el món sapigués en cada moment allò que succeïa.


9. Quan un de nosaltres ha tingut problemes, els altres li hem oferit ajut. 


10. Hem confiat en la resta de membres del grup.


11. Hem estat units i cohesionats fins i tot després de sorgir discrepàncies.


12. Durant les reunions ens hem sentit confortables i relaxats. 


13.  Quan hi ha hagut problemes ens hem remès a les regles de joc establides.


1= MAI, 2= ALGUNA VOLTA, 3= DE TANT EN TANT, 4= QUASI SEMPRE, 5= SEMPRE


2. Elabora una breu descripció/cronologia de com ha anat el treball a l’equip. Assenyala quins 
han estat els principals moments, els problemes que han sorgit i com els afrontareu com a 
equip. [Si has de referir-te  a algú, esmenta’l com a A, B, C…]








Myriam Fernandez
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 1. MODEL RACIONAL
 2. Model corregit: MODEL INCREMENTALISTA
 3. MODEL GARBADGE CAN
 4. MODEL DE RACIONALITAT LIMITADA
 5. Model corregit: EXPLORACIÓ COMBINADA
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Racional Incrementalista


 Alt grau de control de 
la situació


 Intel·lectualitza 
l’anàlisi 


 FORMALISTA
 Maximització de la 


utilitat i el valor
 CIÈNCIA-RAÓ
 H. Simon


 Regla “eixir del pas”
 Lliure joc i 


arranjament entre 
poders 


 DINÀMIC
 Assegurament  de 


l’acord dels interessos 
presents


 DEMOCRÀCIA
 Lindblom
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Establiment


d’objectius


Inventari complet


d’altres recursos 


o valors


Preparació


d’alternatives


Preparació
d’un
estudi
complet
de costos i 
beneficis
de cada 
alternativa 
d’acció


Càlcul
d’expectatives
per a cada 
alternativa


Comparació
entre 
expectatives
i elecció de 
l’alternativa
òptima


Recursos 
necessaris


Dades
necessàries


Resultat:


polítiques


racionals


Font: DYE, T.R. (1987) Understanding Public Policy. Prentice Hall
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RACIONAL UNITARI OPTIMITZACIÓ


Racional 
limitat


Unitari /
Coalició


Satisfacció


Incremental Interdependència 
partidista


Compromís


Garbage can
o paperera


Canviant Casualitat


MODEL DECISOR OPTIMITZACIÓ


Font: DENTE, B. (1987) I processi decisionali.
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Solució
tecnològica
(mètode racional)


Decisions polítiques
(mètode incremental)


Solució
experimental 
(mètode de 
racionalitat 
limitada)


Inspiració
(mètode paperera)


EFECTES
CLARS


EFECTES
DUBTOSOS


OBJECTIUS CLARS OBJECTIUS DUBTOSOS
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Procés programat
Rutines: automatismes; 
no esdeveniments, 
tecnificació, 
burocratització i 
planificació


Procés negociat
Debats ideològics, 
recursos a 
l’experiència i a la 
tradició. Controvèrsies
oficials i compromisos 
ocults


Procés pragmàtic
Recursos als experts, 
empirisme o recerca 
de variants
estratègiques


Procés caòtic
Prevenció; 
descentralització, 
recursos a l’autoritat o 
la Providència


ALT DÈBIL


ALT


DÈBIL


GRAU D’ACORD SOBRE ELS OBJECTIU


GRAU DE 
CERTESA 
SOBRE ELS 
MEDIS, FETS I 
CONEIXEMEN
T







Racionalitat limitada Exploració combinada


 Limitacions. Origen:
 Grau de coneixement
 Valors i interessos en 


lliça
 Condicionants de 


l’organització
 Costs dels 


coneixements, 
informació i recursos 
materials i personals


 “Incrementalisme 
endèmic”. Path 
dependency


 Racionalista perquè no 
renuncia a l’anàlisi de 
fons dels elements 
essencials; 
i incrementalista perquè
no examina exhaurint-
los tots els problemes 
que implica la qüestió, 
tot i que no es limitarà
als ja coneguts


 Etzioni
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Derivacions de l’incrementalisme Procés causalista


 Concepció dialèctica
 Contrast de posicions 


i compatibilitat de 
diferències


 CLAU: LA PERSUASIÓ
 Schmith


 Encontre fortuït entre 
problemes, objectius, 
alternatives i actors


 Kingdom
 March i Olsen
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Problema                                                        Context


Preferències Obligacions del


del decisor                                                decisor


Recerca d’una varietat restringida d’alternatives


Recurs a un criteri “raonable” d’opcions


Selecció d’una solució “satisfactòria”







Definició d’objectius
 Recerca d’alternatives: escenaris
 Relació amb el treball tècnic
 Viabilitat de la decisió (informació de la realitat 


social i econòmica)
 Formalització de la decisió (judici tècnic sobre 


els efectes econòmics i socials de les diverses 
vies de formalització)


 Participació d’altres actors 
 (grups de pressió, tercer sector, mass media, 


associacions sectorials diverses)
 Directrius europees
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Agenda política


-Objectius socials
prioritaris


-Catàleg de 
mesures i accions
concretes


Presa de 
decisions


Elecció de les 
alternatives
possibles des 
d’un punt de 
vista tècnic


Acció de 
Govern


Posada en 
marxa d’accions
concretes


Nivell
DEPARTAMENTAL


Nivell
PARLAMENTARI


Nivell 
GOVERNAMENTAL


Espais on es legitimen les decisions







 MANDAT POLÍTIC QUE ELS LEGISLADORS 
FORMULEN PER AFRONTAR UN PROBLEMA PÚBLIC


 El producte PPA “incorpora el conjunt de 
normes i actes reglamentaris que els 
parlaments, els governs i els organismes o 
autoritats a càrrec de la implementació
consideren adients per a l’aplicació d’una 
política pública”


 Poden ser:
 Més o menys detallats
 Més o menys centralitzats
 Més o menys coherents
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ELS OBJECTIUS
 Més o menys explícits permeten concebre la intervenció pública en funció de les 


metes de la política en qüestió, val a dir amb la definició del problema


ELS ELEMENTS AVALUATIUS
 La interdependència entre els mètodes per avaluar el grau en què els objectius 


s’han assolit i els resultats obtinguts fa que la selecció dels elements avaluatius 
tinga un abast normatiu i polític sobre els objectius a aconseguir.


 Però el més normal és que el debat polític ho explicite, i la tria de paràmetres 
coincidisca amb els objectius, encobert amb un llenguatge tècnic


ELS ELEMENTS OPERATIUS (INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ, MESURES)
 Defineixen les modalitats d’intervenció o les mesures previstes
 Exemples: prestacions directes, incentius, prohibicions, autoritzacions, 


mecanismes de redistribució, distribució, persuasió, creació d’infraestructures 
socials o organitzacionals,etc (enllaçar amb els tipus de política de LOWI)
 VIA REGULADORA
 VIA INCENTIVADORA
 VIA PERSUASIVA
 VIA D’INTERVENCIÓ, PROVISIÓ DIRECTA DE BÉNS I SERVEIS
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ACORD D’ACTUACIÓ POLITICOADMINISTRATIU I RECURSOS
 El PPA designa les autoritats i els serveis adminsitratius competents, i les regles 


d’implementació.
 És important que els APA s’adapten a la fragmentació institucional i solucionen 


les deficiències d’implementació (atribució de noves àrees a serveis ja existents
que porten altres àmbits, dotació de recursos globals, etc. Però pot ser sols
donen principis normatius de funcionament (cooperació…)


 El cas de les Agències: s’han dedicat partides pressupostàries específiques per a 
un nou entramat institucional, i una nova política:


ELEMENTS PROCEDIMENTALS
 Els instruments que els PPA posen a disposició dels actors públics han de ser 


respectats (per legalitat, a més de transparència i fidelitat amb la informació, el 
finançament, els mitjans)


 Tipus d’instruments: la decisió administrativa, el contracte públic, els plans, els
estudis d’impacte ambiental, les directives… PROPORCIONEN OBJECTIVACIÓ A LA 
DECISIÓ ADMINISTRATIVA QUÈ SERÀ TÍTOL JURÍDIC


 Les regles institucionals del PPA donen estructura interna a l’APA, que 
possiblement haurà de resoldre els problemes de desencontre normatiu entre 
serveis que el PPA no haurà previst (organitzant el procediment de consulta, la 
circulació d’expedients entre serveis, processos d’arbitratge entre serveis


 Un altre element procedimental pot ser el procés d’intercanvi extern (amb altres
autoritats o amb el grup-objectiu, beneficiaris finals o tercers grups).
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 COHERÈNCIA
 Coherència dels grups objectius, que eviten hipòtesis 


causals incorrectes i implementacions deficients
 Coherència entre els objectius i els elements 


operatius planificats (instruments)
 Coherència entre els objectius fixats i els recursos 


atribuïts als actors públics (les formes d’intervenció
d’una política pública)


 LEGALITAT
 Proporcionalitat entre els elements operatius i els 


objectius
 Respecte a la jerarquia normativa, als àmbits 


competencials interns i externs
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 PPA detallat vs programa-marc
 Contingut substantiu limitat: marge de maniobra ampli (Gran 


Bretanya)
 Contingut substantiu ampli: evita variacions entre estratègies i 


pràctiques (sistema federal alemany i francès)


 PPA centralitzats vs PPA descentralitzats
 Distribució de les decisions legislatives i reglamentàries entre 


els diferents nivells de govern


 PPA substantius vs institucionals
 Repartiment dels elements que estructuren la implementació


 Tradició alemanya (concentrat en els elements substantius, i també
en els avaluatius, i operatius)


 Tradició anglosaxona (posa l’accent en les regles institucionals i les 
formes d’arribar a acords politicoadministratius)


 Tradició espanyola (combinació d’elements substantius, 
organitzatius i procedimentals)
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 Integra actors públics i també privats, que 
tenen responsabilitats concretes en 
l’elaboració d’outpouts, sense esgotar 
l’entramat d’actors de l’“espai de la política 
pública”


 La unitat bàsica són els actors públics
 ACTORS ESTATALS, REGIONALS I FINS I TOT 


MUNICIPALS
 ACTORS CENTRALS I DESCONCENTRATS, I 


DESCENTRALITZATS
 ATENCIÓ A LA JERARQUIA ADMINISTRATIVA 


(oficines estatals, serveis regionals, ministeris, 
direccions departamentals, etc)
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1) NOMBRE D’ACTORS
 • MONO – PLURAL


• 2) GRAU DE COORDINACIÓ HORITZONTAL
 • INTEGRAT - FRAGMENTAT


• 3) GRAU DE COORDINACIÓ VERTICAL
 • INTEGRAT - ATOMITZAT


• 4) GRAU DE CENTRALITAT DELS ACTORS CLAU
 • CENTRALITZAT - IGUALITARI


• 5) GRAU DE POLITITZACIÓ
 • POLITITZAT – BUROCRATITZAT


• 6) CONTEXT
 • HOMOGENEÏTAT – HETEROGENEÏTAT


• 7) GRAU D’OBERTURA
 • OBERTS-TANCATS
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 PERSPECTIVA PLURALISTA
L’Estat “finestreta”


- Demandes socials
- Public choice
- Racionalitat limitada


 APROXIMACIÓ NEOMARXISTA/NEOMANAGERIAL
L’acció col·lectiva


- L’Estat al servei d’una classe social
- L’Estat al servei de l’elit-grup de pressió


 APROXIMACIÓ NEOCORPORATIVISTA/NEOINSTITUCIONALISTA
La distribució de poder entre els actors


- Analitza la representació i l’organització dels interessos
- Analitza les seues regles i les organitzacions institucionals
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 LASSWELL (managerialisme, 1951)


 SIMONS (1957, racionalitat limitada, teoria decisió humana)


 LINDBLOM (1959, canvis incrementals, marge decisors públics)


 EASTON (1965, teoria de sistemes aplicada a l’àmbit polític)


 Procés de presa de decisions (sociòlegs de les organitzacions, Crozier, 
Friedberg…, Simons)


 Eines i instruments d’intervenció pública macroenonòmica (Pareto, 
Keynes, Musgrave) o microeconòmica (enfocament del client dels serveis
públics, New management)


 Estructures, procediments i formes institucionals de l’Administració (Dret
Administratiu a França i Espanya)


 Enfocament cognitiu (frames). Muler, Surel


5Myriam Fernandez Herrero_APP_UVEG







6Myriam Fernandez Herrero_APP_UVEG







 Explicació dels resultat de l’acció pública i els seus efectes en la 
societat


 a partir dels objectius marcats


 i els efectes previstos i imprevistos


 Als següents temes treballarem:
 La metodologia
 El procés d’avaluació
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 Quins són els elements constitutius d’una política pública? (Cap. 2)


 Com identificar i caracteritzar les categories d’actors implicats en 
una política pública? (Cap. 3)


 Quins són els diferents tipus de recursos que poden utilitzar els
actors per a incloure en el contingut i el procés de la política 
pública?


 Quines regles institucionals tenen influència en la definició del 
problema, la programació, la implementació o l’avaluació?
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PUNT DE PARTIDA PER A ENTENDRE L’APP:
DE L’ANÀLISI LINEAL A L’ANÀLISI PROCESSUAL


Primer moment: l’anàlisi lineal
 Els orígens de l’APP (anys 50-60) estan marcats pels problemes originats en els


decisors públics per la qüestió de la implementació o els anomenats “dèficits
de posada en marxa” (’70)


 Però apareixen noves qüestions
 Rol dels actors públics i privats
 Relació entre la legislació i els dèficits d’implementació
 Aparició de la qüestió del poder (distinció acte públic/acte polític)


Segon moment: l’anàlisi processual
 Comença a prendre’s en consideració el rol dels actors involucrats en 


legislació però també en la implementació… o la qüestió del poder
 Apareixen noves qüestions


 Accessibilitat dels diferents actors als recursos
 Rol de les institucions en la implementació (parlament, govern, 


administració, poder judicial)
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 Política pública com a RESPOSTA A UN PROBLEMA SOCIAL
 Vies


 Reconegut en l’agenda governamental
 Resposta del sistema politicoadministratiu


 Fases
 1r moment: presa de consciència
 2n moment: pot no donar-se l’articulació necessària perquè es done 


una política pública (múltiples raons)
 Pv. Liberal formal (Estat “finestreta”)


 L’Estat no filtra la necessitat
 Pv. Pluralisme


 Mecanismes de filtratge (dels múltiples actors) incorporen o no 
el problema a l’agenda pública (diferenciar de l’agenda 
sistèmica)
 P.P. L’acció col·lectiva? Per anticipació o adaptació al canvi social
 P.P. com a instrument per a exerci real del poder i domini d’un grup


social


EN DEFINITIVA
El problema social és una construcció social i política
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 Distinció entre
 Public policies (la decisió/intervenció pública)
 Politics (poder polític, sistema polític)
 Polity (regles constitucionals i institucionals)


 Permet entendre com es produeix l’alienació d’esforços
 Una presa de decisió (llei o normativa) produeix efectes,
 … si i solament si els actors polítics, administratius i socials estan


enquadrats en marcs institucionals
 … i mitjançant estratègies d’interacció


 PER TANT, reprenem la idea inicial (vista al 1r tema) 


 És determinant la Història i l’evolució dels sistemes polítics
 De la legislació de l’Estat Liberal (s. XIX)
 A la intervenció de l’Estat de Benestar (anys 30-50)
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ELEMENTS CONSTITUTIUS


DE LA POLÍTICA PÚBLICA


Conjunt de decisions i 
activitats…


… amb coherència, com a 
mínim en la intenció


Elements que no poden considerar-se 
per se com a constitutius d’una
política pública completa


Decisions o activitat única (per 
exemple, declaracions d’intencions, 
enunciar una política sense accions
concretes subsegüents)


Decisions o accions incoherents (per 
exemple, promoció del vi des del punt
de vista agrícola i limitació del consum
d’alcohol; augment de l’impost sobre 
la gasolina per raons fiscals i 
polítiques d’estalvi d’energia)
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ELEMENTS CONSTITUTIUS


DE LA POLÍTICA PÚBLICA


… iniciades o efectuades per 
actors públics…


… amb diferents nivells de 
concreció


Elements que no poden considerar-se 
per se com a constitutius d’una
política pública completa


Decisions o acccions iniciades o 
efectuades per actors privats (per 
exemple, certificació promoguda per 
associacions d’empreses)


Decisions que no passen d’un estat
purament legislatiu (per exemple, 
principis d’intervenció definits sense
aplicació posterior)
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ELEMENTS CONSTITUTIUS


DE LA POLÍTICA PÚBLICA


… que es tradueixen en actes
individuals i concrets…


… que trien influenciar la 
conducta dels grups
objectius causants del 
problema polític a resoldre


Elements que no poden considerar-se 
per se com a constitutius d’una
política pública completa


Decisions o activitats sense actes
formals d’implementació (per 
exemple, que no impliquen mesures 
organitzacionals dins l’empresa)


Decisions o activitats sense objectius
puntuals (per exemple, la devaluació
de la moneda sense anticipació de les 
conductes econòmiques induïdes)







1. Solució d’un problema
2. Existència de grups objectius a l’origen d’un 


problema
3. Coherència (en principi intencional)
4. Existència de diverses decisions i activitats


(per acció o omissió).
5. Programa d’intervenció
6. Paper clau dels actors públics
7. Existència d’actes formals: implementació i 


producció de resultats
8. Naturalesa més o menys obligatòria de les 


decisions
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 1. DP. Definició política del problema públic
 Comprendre la decisió d’intervindre i el frame dins el qual es pren


la decisió
 2. PPA. Programa d’actuació politicoadministratiu


 Inclou totes les decisions legislatives o reglamentàries
 3.APA. Acord d’actuació politicoadministratiu


 Fixa les competències, les responsabilitats i els principals recursos 
dels actors públics per a la implementació del PPA


 4. PA. Plans d’acció
 Estableix les prioritats d’implementació a l’espai geogràfic, social i 


de temps
 5. Actes d’implementació (outputs)


 Inclou totes les activitats i decisions administratives d’aplicació; 
inclou les eventuals decisions dels tribunals


 6. Enunciats avaluatius
 Evidencia els eventuals canvis de comportament dels grups


objectius (impactes) i els efectes induïts en els beneficiaris finals
(outcomes). Permet valorar científicament i/o políticament la 
pertinència, l’eficàcia i l’eficiència de la p.p. aplicada.
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 La integració directa i indirecta del triangle d’actors respecte a les dues primeres etapes d’una política pública (inclusió
i decisió-programació) produeix el següent model


 1. Concreció del contingut substantiu de la PP
 L’analista hauria de constatar la progressiva concreció del contingut de l’acció política
 Els objectius establits al llarg de la programació haurien de definir-se segons la percepció que es tinga del 


problema en el moment de la seua inclusió a l’agenda
 Així mateix, l’avaluació dels efectes de la implementació es basaran en la CONTRIBUCIÓ de la política a la 


solució del problema (indicadors d’impacte)
 Aquesta coherència és CONDICIÓ SINE QUAN NON de l’existència de la política


 2. Consolidació de l’espai d’una política pública
 L’analista observarà l’espai estatal delimitat per la xarxa d’actors (estat-grup-objectiu i beneficiaris) 


constatats al llarg del sorgiment i la consolidació de tota intervenció estatal
 L’espai d’actors involucrats és boirós quan s’incorpora el problema a l’agenda, però després s’estabilitza


el nombre, el tipus d’actors, la freqüència i la qualitat d’interaccions


 3. Consolidació d’un capital institucional (constituït per les regles institucionals)
 L’analista  ha d’identificar les regles constitucionals i les que regeixen el sistema politicoadministratiu, a 


més de les regles informals de què es doten els actors
 Les regles institucionals delimiten i canalitzen l’acció. Estabilitzen les expectatives respecte a les 


decisions, donen estabilitat a les conductes individuals, a les interaccions i als resultats substantius
derivats


 4. Explotació de tot el ventall de recursos
 L’analista observarà que el ventall de recursos utilitzat s’eixampla al llarg de la p.p., els actors


intercanvien recursos, aquests canvien d’estatus, i alguns actors realitzen combinacions típiques de 
recursos


 En cada etapa pot ser que predomine algun recurs (cognitius en la definició, jurídics en la programació, 
comunicatiu en la implementació, etc)
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 PRIMER POSTULAT
 Explicació del resultat substantiu i institucional 


fruit de les decisions i accions de l’etapa 
precedent (path dependency)


 SEGON POSTULAT
 Si es constaten diferències d’amplitud i contingut


entre dues etapes successives, s’analitza la 
intervenció de nous actors, noves combinacions
de recursos, realització de noves interaccions
amb quins nous actors, i en virtut de quines
noves regles institucionals
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 Avaluació experimentalista. Models experimental, quasi-
experimental i no experimental


 Avaluació orientada cap a objectius. Si existeixen objectius
clars i definits


 Avaluació orientada a la presa de decisions. Evidències per a 
millorar i recolzar les necessitats gerencials, per això és
associada a l’avaluació ex ante


 Avaluació centrada en els clients. Les necessitats socials
substitueixen els objectius


 Avaluació pluralista. Mediació entre el programa i els diversos 
participants. Aprenentatge cooperatiu


 Avaluació de quarta generació. La negociació







MILLORA O PERFECCIONAMENT


 RECAPITULACIÓ O RENDIMENT DE COMPTES


 EXEMPLIFICACIÓ O MILLORA DEL 
CONEIXEMENT PER A FUTURS PROGRAMES







 Aconseguir verificar empíricament la validesa
de la hipòtesi causal que dóna suport a la 
intervenció


 IMPACTES: ELS GRUPS OBJECTIUS SELECCIONATS 
¿MODIFICAREN LA SEUA CONDUCTA?


 OUTCOMES: LA SITUACIÓ QUE ES VA CONSIDERAR 
INICIALMENT COM A PROBLEMÀTICA, ¿S’HA 
RESOLT?







 ¿COM ES FA LA VERIFICACIÓ?
 ATENENT ALS PRINCIPIS DE


 EFICÀCIA (verificació de la hipòtesi d’intervenció)
 Grau d’adequació entre els objectius normatius i el comportament real 


dels grups objectius (reconstrucció de les relacions causa-efecte, puix que 
la producció d’outputs no és paràmetre d’eficiència)


 EFICIÈNCIA (verificació de la hipòtesi causal)
 Relació entre els efectes esperats d’una política i els que es donen a la 


realitat social (mitjançant una reconstrucció causal i analítica, perquè
els objectius generals no solen especificar la CONTRIBUCIÓ)


 EFECTIVITAT EN L’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS (outcomes/recursos)
 Relació entre els recursos invertits en una política i els efectes


aconseguits (anàlisi cost-benefici, cost-utilitat)
 PERTINÈNCIA (objectius/problema públic)


 Nexe entre els objectius que es defineixen en el PPA, i la naturalesa i 
la gravetat del problema públic a resoldre


 EFICIÈNCIA PRODUCTIVA (outputs/recursos)
 Relació operativa entre outputs produïts i recursos invertits







DISTINGIR
 OUTPUTS resultats tangibles (nombre de cursos 


de formació per aturats)


 IMPACTES/OUTCOMES efectes reals (millora del 
mercat de treball)
 Impactes: observables en els grups objectius
 Outcomes: observables en els beneficiaris finals


 Els primers seran una condició necessària
però no suficient (requeriran l’anàlisi dels
segons) per a l’obtenció dels objectius







 Impactes existents o no produïts (per reacció/NO 
reacció dels grups objectius)


 Impactes duradors o efímers
 Perímetre dels impactes (distribució en el temps, 


espai, disseminació entre grups socials)
 Coherència substantiva interna dels diferents


impactes induïts en un grup objectiu
 Coordinació externa entre els impactes induïts de 


manera simultània en els diferents grups
objectius







 Perímetre dels actes d’implementació finals
 Outputs amb major o menor contingut


institucional
 Actes formals o informals
 Actes intermedis i finals
 Coherència dels continguts dels actes finals amb


una política pública
 Coordinació amb els actes d’altres polítiques











 Enunciats científics (naturalesa causal) o 
polítics (ideològics)


 Enunciats de balanç o formatius
 Enunciats ex ante, concomitants o ex post
 Enunciats globals
 Enunciats formals (vinculats a clàusules


d’avaluació) o informals (estudis d’avaluació
no obligatoris)


 Enunciats substantius o institucionals







SEGONS EL MOMENT


Ex ante: es realitza abans de la posada en marxa del programa


Ex post facto: es realitza al final el programa


… i el paper de l’Avaluació


Formativa (proactiva): es realitza al mateix temps que el desenvolupament del programa; el seu
objectiu és la millora i el perfeccionament


Sumativa (retroactiva): es realitza a la fi del programa; el seu objectiu és donar informació global i 
de resultats del programa


SEGONS EL CONTINGUT


Del disseny: analitza i valora com està formulada la política, la seua conceptualització


Del procés: analitza i valora el procés de posada en marxa, com està funcionant el programa


De resultats: analitza i valora la quantificació de les accions efectivament desenvolupades


De productes o outputs: analitza i valora el nombre de processos realitzats


D’efectes o outcomes: analitza i valora els efectes provocats pels productes del programa o política


SEGONS L’AGENT QUE AVALUA


Interna: es realitza des de dins de l’organització responsable del programa o política


Externa: es realitza des de fora, per avaluadors externs a la institució i al programa















Pas 1. DEFINIR ELS 
OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS DE LA 
INTERVENCIÓ


Identificar els objectius formals


Identificar els objectius estratègics reals (impactes desitjats
respecte del problema que dóna raó de ser a la intervenció)


Identifica les estructures d’impacte de la intervenció
(impactes immediats, intermedis i finals)


Pas 2. DESCRIURE EL 
CONTEXT DE LA 
INTERVENCIÓ


Identificar els factors contextuals que poden afectar el 
procés d’implementació i la generació dels impactes  
desitjats (altres polítiques públiques, el cicle econòmic, les 
relacions interadministratives, etc)


Identificar el context, la naturalesa i les dimensions
polítiques del problema i de la intervenció pública


Pas 3. DEFINIR COM 
FUNCIONA LA 
INTERVENCIÓ (EL QUE 
EL PROGRAMA FA I 
COM HO FA)


Identificar els grups d’activitats associats a funcions
rellevants de la intervenció pública


Desenvolupar, si escau, el pla d’utilització del servei i el pla
organitzatiu de la intervenció


Determinar, si escau, els límits de la intervenció respecte 
d’altres polítiques públiques


Pas 4. DISPOSAR ELS 
COMPONENTS DE LA 
TEORIA DEL CANVI EN 
UNA TAULA


Descripció dels components de la teoria


Identificació de les hipòtesis clau


Identificació de les mesures per als components rellevants


PAS 5. REPRESENTACIÓ
GRÀFICA DE LA TEORIA 
EN UN MODEL LÒGIC


Ordenar la informació i mostrar amb fletxes els fluxos i 
lligams entre components


Pas 6. VERIFICAR LA 
TEORIA DEL CANVI AMB 
ELS DISSENYADORS I 
GESTORS DE LA 
INTERVENCIÓ


Respondre a les preguntes:


La versió final té un detall suficient per entendre quins són
els componenets i les seves relacions?


El  model sembla prou complet?


El model sembla teòricament plausible?


Els elements contextuals han estat identificats?











Exemple del 
desenvolupament
de la teoria del 
canvi


RECURSOS


(INPUTS)


ACTIVITATS 


(PROCESSOS)


PRODUCTES 


(OUTPUTS)


IMPACTES 


(A CURT 
TERMINI)


IMPACTES 


(A LLARG 
TERMINI)


DEFINICIÓ El que 
necessita per 
dur a terme les 
activitats
previstes


El que fa amb els
recursos a fi 
d’assolir els
objectius de la 
intervenció


Els que 
s’espera que 
les activitats
produisquen


Els beneficis o 
canvis que 
s’espera detectar 
com a resultat
dels productes


Els canvis
fonamentals que 
s’espera assolir al 
cap de diversos anys


DESCRIPCIÓ Pressupost


Professors


Dades sobre la 
prova de 
competències
bàsiques a 6è
de primària


Espais als
centres de 
secundària per 
realitzar les 
tutories


Contractació dels
professors de 
reforç


Identificació dels
30 alumnes amb
majors dèficits en 
competències
lectores a cada 
centre


Inscripció dels
alumnes
identificats en el 
programa


Realització de les 
tutories de lectura 
3h/setmana durant
el curs


Professors
contractats


Alumnes amb
dèficits
formatius
identificats


Alumnes amb
dèficits de 
lectura 
tutoritzats


Increment en la 
competència
lectora dels
beneficiaris


Increment en el 
rendiment
acadèmic general 
dels beneficiaris


Increment de la 
taxa d’aprovats
en el primer curs
d’ESO


Increment en el 
rendiment acadèmic
general al llarg de 
l’ESO


Increment de la 
taxa de compleció
de l’ESO amb
acreditació


Increment de la 
taxa de transicions a 
l’educació
secundària
postobligatòria







EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT 
D’AVALUACIÓ


PRIMERA GENERACIÓ, de la mesura o tècnica. L’avaluador era només un tècnic que 
utilitzava mètodes quantitatius i cientifistes.


SEGONA GENERACIÓ, de la descripció. Ralph Tyler fa una recerca en què intenta 
conèixer en quina mesura els alumnes havien après o no el que el professor transmetia. 
L’avaluador ja no és merament tècnic sinó descriptiu. Tracta l’avaluació de programes 
en termes positius o negatius segons els objectius fixats amb anterioritat.


TERCERA GENERACIÓ, la del juí. L’avaluador és més un jutge que un tècnic o científic. 
No es tracta de comprovar si s’han aconseguit o no els objectius, sinó d’establir un juí
sobre el seu valor.


QUARTA GENERACIÓ, la del consens, la negociació. La realitat és una qüestió de 
consens, els fets no es poden explicar sense considerar els valors dels subjectes que els
interpreten. Les causes i els efectes no existeixen sinó per imputació, és a dir
mitjançant l’establiment de correlacions. Estes tenen la funció de crear models que 
orienten l’acció i la investigació. El punt de referència en este model són les 
preocupacions, les queixes i les necessitats dels diferents agents.



















Exemple: objectius formals del servei de bicicletes d’ús
públic de Barcelona Bicing


-Crear un nou sistema de transport públic d’ús individual 
per a facilitar que els ciutadans puguen fer els seus
desplaçaments habituals en bicicleta


•Implantar un nou servei de mobilitat sostenible i 
saludable, integrat plenament dins del sistema de 
transport de la ciutat, i facilitar la intermodalitat amb els
altres sistemes de transport públic


•Promocionar la bicicleta com a vehicle d’ús habitual


•Millorar la qualitat de vida a les ciutats introduint nous
modes de transport que redueixen fums i sorolls


Quins són els veritables objectius estratègics del BICING?


PODRIEN SER:


•Reduir l’ús del transport privat motorizat (i mitigar els
problemes d’emissió de fums, soroll i ocupació de l’espai
públic que aquest transport ocasiona)


•Incrementar l’eficiència de la mobilitat en desplaçaments
de curta distància (reduir els temps i el consum energètic
requerit per fer desplaçaments curts)


+ DESCRIURE EL QUE EL PORGRAMA ÉS O 
FA, I NO PRÒPIAMENT ELS OBJECTIUS


+ L´OBJECTIU ÉS MOLT INCONCRET: 
QUALITAT DE VIDA ÉS UN CONCEPTE 
AMBIGU







Beneficis
econòmics: 
per al conjunt
de la societat


Beneficis per 
als beneficiaris
de la subvenció


IMPACTES A CURT 
TERMINI


Increment de la 
despesa en RDI


Cooperació entre 
actors en RDI


Nous llocs de treball 
tecnològics


Avenços tecnològics


IMPACTES INTERMEDIS


Productes spin-off


Millora de productes (en 
costos i qualitat)


Identificació de noves 
aplicacions


Nous productes i processos: 
identificació de noves 
oportunitats de negoci


Noves aliances antre
companyies


Creixement de les 
companyies


Patents, publicacions i 
interaccions


Increment de la 
competitivitat


IMPACTES A LLARG 
TERMINI


Nous productes i 
processos addicionals


Difusió intraindustrial


Difusió interindustrial


Expansió del mercat


Nous llocs de treball
en la producció i 
distribució dels nous
productes


Retorn privat de la 
inversió, externalitats
positives


Retorn públic de la 
inversió en forma 
d’impostos



















DIMENSIONS PREGUNTES D´AVALUACIÓ


PERSONAL


RECURSOS


RECURSOS     
ECONÒMICS


PROCESSOS DE 
PRODUCCIÓ
DELS SERVEIS


ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA


ACTIVITATS


PLANIFICACIÓ


RELACIONS 
INTERORGA-
NITZATIVES


Els professionals involucrats són suficients?, tenen les capacitats necessàries?


Tenen un coneixement adequat del programa, dels seus objectius, del conjunt d’activitats que s’han de dur
a terme, de la seua planificació i dels resultats que s’espera obtenir?


El personal assignat al programa té clares quines són les funcions i tasques concretes que han de 
desenvolupar i quines relacions han d’establir amb altre personal del programa o amb altres unitats?


El personal porta a terne les funcions i tasques que tenen assignades de forma adequada?


Estan rebent el suport necessari de l’organització, en termes de comunicació dels objectius i les activitats
del programa, formació, motivació i mitjans de treball?


El personal està motivat i se sent implicat en l’execució del programa?


Quins mecanismes de comunicació i coordinació interna del personal existeixen?


Els recursos, els mitjans i el finançament són els adequats per desenvolupar les funcions del programa?


Aquests recursos s’empren de manera efectiva i eficient?


Els processos clau i de suport estan clarament definits?


S’estan duent a la pràctica segons la previsió?


Tots les funcions organitzatives necessàries per al correcte funcionament del programa existeixen a la 
pràctica i es porten a terme de forma adequada?


La dinàmica organitzativa (assignació de tasques i responsabilitatas, coordinació interna, etc) és adequada?


Existeix?


És utilitzada pels gestors, comandaments i tècnics del programa?


És una planificació correcta? Els objectius operatius recullen totes les dimensions operatives clau del 
programa? Fixen fites concretes a assolir en cadascuna d’aquestes dimensions? Plantegen indicadors de 
seguiment mesurables?


Identifica de forma clara el calendari d’execució previst, els responsables de les diferents actuacions i els
recursos que s’hi assignen?


El programa s’està realitzants dins el calendari previst?


En cas de desviacions en el calendari, a què responen i quines implicacions tenen per a la consecució dels
outputs del programa?


El programa està coordinat de manera efectiva amb els altres programes i organitzacions amb les quals
interactua?







DIMENSIONS PREGUNTES D’AVALUACIÓ


PRODUCTES             


O SERVEIS       
PRODUÏTS


COBERTURA


PRODUCTES


QUALITAT


CONTEXT


IMPACTES INTERMEDIS


El programa està produint els serveis, productes o prestacions econòmiques
previstos?


Quantes persones o entitats reben els serveis?


Les persones o entitats que reben els serveis responen al perfil del destinatari
del programa?


Hi ha perfils que no reben serveis o grups que es troben subrepresentats entre 
els qui reben els serveis?


Les característiques dels participants varien substancialment en funció del 
territori o de la unitat prestadora dels serveis?


Els participants estan satisfets de la seua interacció amb el personal i els
procediments del programa?


Els participants estan satisfets amb els serveis que reben?


Han variat les circumstàncies del context en relació amb les assumpcions del 
programa?


Quina influència han tingut aquests canvis en la implementació del programa?


Els participants desenvolupen les conductes esperades després de rebre el 
servei?







QUADRES DE SÍNTESI DE LA GUIA METODOLÒGICA


Passos de l’avaluació de la implementació


Pas 1. QUÈ DIU EL DISSENY 
DEL PROGRAMA?


Aplicar la metodologia descrita a la guia pràctica sobre avaluació del disseny


Quin és el problema que provoca la intervenció pública i quin impacte es proposa tenir
aquesta sobre seu


Com es pretén produir aquest impacte:


Quines prestacions, serveis o béns es produiran, a quina població diana s’adreçaran i 
quina és la relació entre el consum d’aquests béns, serveis i prestacions per part de la 
població diana i l’impacte esperat en el problema social


Com es produiran els béns, serveis i prestacions previstos (recursos, organització, 
processos, etc)


PAS 2. QUÈ ÉS EL QUE FA EL 
PROGRAMA EN REALITAT?


Identificar els principals instruments o activitats a través dels quals s’està
implementant el programa, i les possibles desviacions amb relació al disseny inicial 


Si es disposa d’informació suficient en aquesta fase, identificar també els principals
productes i la població a què s’està arribant, així com les possibles desviacions amb
relació al disseny del programa


PAS 3. VALORACIÓ DE LES 
DESVIACIONS ENTRE EL 
DISSENY DEL PROGRAMA I 
LA IMPLEMENTACIÓ REAL


Valorar les desviacions detectades: a) Entre les activitats o instruments previstos i els
que s’estan executant, b) Entre els outputs previstos i els reals


Valorar com afecten les desviacions la intervenció prevista: estem davant del mateix
programa?


PAS 4. CONCRECIÓ DE LES 
PREGUNTES D’AVALUACIÓ


Consensuar l’abast i el grau de profunditat de l’anàlisi amb els responsables del 
programa


Fixar les preguntes d’avaluació


Establir indicadors i valors o estàndards de referència en cada cas (en la mesura del 
possible, de forma prèvia)


PAS 5. ANÀLISI DETALLADA I 
VALORACIÓ DE LA 
IMPLEMENTACIÓ


Anàlisi i valoració de la implementació del programa en les seues principals
dimensions, amb especial atenció als serveis, productes o prestacions que s’estan
produint i a com s’estan utilitzant per quina població


Revisió i, si escau, observacions, sobre la relació prevista en la teoria del programa 
entre el consum de serveis, productes o prestacions per part de la població diana i els
efectes finals que s’espera assolir.
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ELS SIS PRODUCTES OBSERVABLES TINDRAN TOTS 
LA MATEIXA ESTRUCTURA


a) Definició general del producte (policy cicle)
b) Transformació operacional del producte, a 


partir de les dimensions substantives i 
institucionals


c) Descripció esquemàtica del procés de decisió
que condueix al producte en qüestió (quin actor, 
amb quins recursos, mitjançant quines regles 
institucionals)







 1. Els límits de la perspectiva racionalista
 L’òptica definicional (Spector i Kistuse, 1987) entén que les PP 


no són programes d’acció precisos
 Malgrat tot la visió racionalista està molt present des de la 


racionalització dels processos de decisió pressupostaris (RCB, 
PPO, PBB)


 És clar que els objectius evolucionen al llarg de la vida de la pp, 
les intencions públiques depenen de molts factors, i a més els 
PPA no són prou per entendre per què s’ha triat un problema 
concret i quin és el que realment es tracta de solucionar 
(limitacions també del model cognitiu, frames)


 2. Els límits de la perspectiva seqüencial
 La construcció del problema és un procés continu, no pas lineal, 


i obert. La redefinició és habitual i té raons substantives i 
institucionals


 3. Els límits de la perspectiva sectorial
 La pertinença organitzacional dels actors administratius 


responsables de la programació i implementació és limitativa 
del procés de redefinició col·lectiva del problema. Una 
competència pot estar a cavall de diversos àmbits o fins i tot 
canviar



















 Elements de definició del problema públic 
(pàg. 131)


Dimensions operacionals
 Intensitat del problema
 Perímetre o audiència del problema
 Novetat del problema
 Urgència del problema







Històries causals en conflicte / Hipòtesi 
causal dominant


 Processos: actors, recursos, i institucions 
mobilitzats
 Mediatització
 Mobilització o iniciativa externa
 Oferta política o competència electoral
 Anticipació interna
 Acció corporativista silenciosa
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 INSTITUCIONALISTA TRADICIONAL
 BEHAVIORISTA
NEOINSTITUCIONALISME (PUBLIC CHOICE + 


INSTITUCIONALISME HISTÒRIC)
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 Com a normes socials (perspectiva 
culturalista)


 Com a normes contractuals voluntàries 
(perspectiva del càlcul)


 Com a estructures estatals (teories 
estructuralistes)
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 Càlculs oportunistes i herència institucional (entre 
el darwinisme institucional de Hayek, i el path 
dependency de D. North 1990)


 Demandes socials i barreres estructurals (entre la 
inadequació de les regles institucionals a un 
moment donat, i el procés d’aprenentatge i 
adaptació com a forma de canvi institucional de 
March i Olsen 1989)


 Previsions externes i mediació interna (els 
impactes externs indueixen transformacions 
institucionals, el més important l’europeïtzació)
Entre les institucions constitucionals, les decisions 
col·lectives i les operatives hi ha d’haver 
coherència, sense entendre cap nivell com a 
variable exògena, perquè no siguen barreres
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