
Democràcia i
govern electrònic
Mikel Barreda
José Luis Martí
Josep M. Reniu
 
PID_00209767



CC-BY-NC-ND • PID_00209767 Democràcia i govern electrònic

Mikel Barreda José Luis Martí Josep M. Reniu

Professor agregat de Ciència política
de la UOC.

Professor titular de Filosofia del dret
de la Universitat Pompeu Fabra.

Professor titular de Ciència política
de la Universitat de Barcelona.

L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats
pel professor: Mikel Barreda (2014)

Primera edició: febrer 2014
© Mikel Barreda, José Luis Martí, Josep M. Reniu
Tots els drets reservats
© d'aquesta edició, FUOC, 2014
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Disseny: Manel Andreu
Realització editorial: Oberta UOC Publishing, SL

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls
públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús
comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
legalcode.ca

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca


CC-BY-NC-ND • PID_00209767 3 Democràcia i govern electrònic

Introducció

Com se sap, les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

comporten canvis notables en les societats actuals. L’àmbit de la política no

n’és cap excepció. La rellevància política de les TIC es constata des del mo-

ment en què faciliten un ingent volum d’informació política i ofereixen als

agents polítics noves possibilitats per a l’acció política. En aquest context, hi

ha molta gent que ha vist les noves tecnologies com una eina idònia per a

renovar i millorar les democràcies i les seves institucions. N’hi ha prou de do-

nar un cop d’ull a la literatura politològica dels darrers anys per a constatar

les expectatives dipositades en les TIC per a afrontar alguns dels problemes

que afligeixen avui les democràcies, com ara la pèrdua de confiança ciutadana

en les institucions polítiques, el distanciament entre els ciutadans i els seus

representants, l’elevada opacitat dels poders públics davant els ciutadans o la

feble capacitat de controlar l’acció dels polítics i els governs.

Aquesta assignatura se situa en aquest nou escenari polític que marca el desen-

volupament de les TIC. Els continguts s’orienten bàsicament a examinar els

desafiaments i les oportunitats que donen les noves tecnologies a les institu-

cions democràtiques i a veure com reaccionen aquestes institucions davant

aquesta situació. El nom mateix de l’assignatura, Democràcia i govern electrònic,

ja mostra l’adaptació de les institucions polítiques tradicionals a aquest nou

entorn tecnològic i comunicatiu.

Si bé l’assignatura fa referència a diferents actors, institucions i processos po-

lítics que es veuen afectats per les noves tecnologies, la democràcia es troba en

el centre d’atenció. Les democràcies, poden aprofitar les TIC per a reforçar-se i

perfeccionar-se? Com es pot analitzar i valorar, això? Quines iniciatives s’estan

desenvolupant per a millorar, mitjançant les TIC, la qualitat de les democrà-

cies? Aquestes són algunes de les preguntes bàsiques que discutirem al llarg

del curs.

El material docent de Democràcia i govern electrònic està estructurat en tres mò-

duls. El primer s’ocupa de revisar les concepcions principals que hi ha de de-

mocràcia, partint de dos criteris fonamentals de classificació: segons el rol del

ciutadà en la presa de decisions polítiques i segons l’“essència” del procés de-

mocràtic. Així mateix, exposa com les noves tecnologies ofereixen oportuni-

tats per a acomodar els sistemes democràtics actuals a les característiques i

exigències de cadascun d’aquests models de democràcia.

El segon mòdul versa sobre una qüestió relacionada amb el contingut del pri-

mer mòdul: la qualitat democràtica. Com hem apuntat abans, hi ha moltes

expectatives entorn del paper de les TIC per a millorar les democràcies. Els

primers apartats del mòdul dirigeixen l’atenció a la noció de qualitat democrà-
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tica: les diverses aproximacions conceptuals i maneres d’analitzar-la empírica-

ment, i les explicacions que es fan servir respecte als nivells de qualitat demo-

cràtica. L’apartat final se centra en una d’aquestes explicacions: la incidència

de les TIC. En concret, revisa els beneficis potencials de les TIC per a millorar

la qualitat democràtica que ha destacat la literatura, i també que han estat el

resultat d’estudis aplicats que han abordat aquesta qüestió.

El tercer mòdul se centra en una de les expressions més clares de l’aplicació de

les TIC en els processos democràtics: el vot electrònic. Després de clarificar el

concepte de vot electrònic, en fa una valoració des de tres punts de vista (tècnic,

jurídic i politicòleg) i examina els punts crítics principals que genera imple-

mentar-lo. Aquests punts crítics fan referència a qüestions com si fa augmentar

o no el nivell de participació o com es garanteix la seguretat del vot electrònic.

Al final dels mòduls hi ha una tria de lectures bàsiques, que contribueixen a

il·lustrar i reforçar els continguts exposats en cada mòdul. Per al desenvolupa-

ment del curs és fonamental treballar aquestes lectures. Així mateix, presen-

tem altres referències bibliogràfiques més especialitzades, que són útils per a

aprofundir en determinats continguts de l’assignatura.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Models de democràcia i noves tecnologies
José Luis Martí

1. Introducció

2. Models de democràcia segons la relació entre ciutadans i representants

3. Models de democràcia segons quin sigui el nucli essencial del procés de-

mocràtic

4. Lectures complementàries

Mòdul didàctic 2
Qualitat de la democràcia i noves tecnologies
Mikel Barreda

1. Concepte i components de la qualitat democràtica

2. El mesurament de la qualitat democràtica

3. L’explicació dels diversos nivells de qualitat democràtica

4. La influència de les noves tecnologies en la qualitat democràtica

5. Lectures complementàries

Mòdul didàctic 3
El vot electrònic
Josep M. Reniu

1. Aproximant-nos a l’objecte d’estudi

2. El vot electrònic des de la tècnica, el dret i la ciència política

3. Els principals “talons d’Aquil·les” del vot electrònic

4. Algunes consideracions finals (encara que no definitives)...

5. Lectures complementàries
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