GOVERNANÇA I GOVERNABILITAT

Tot i que governança ha esdevingut un terme força usual en el
llenguatge polític i jurídic, el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans encara no el recull. Tanmateix, sí que ha estat pres en
consideració pel Termcat, que en dona les definicions següents:
governança
<Política > Ideologia. Règims>
Manera de governar que es fonamenta en la interrelació dels
organismes encarregats de la direcció política d'un territori i la
societat civil, per donar poder, autoritat i influència a la
societat sobre les decisions que afecten la vida pública.
<Dret administratiu > Dret administratiu general>
Manera

de

governar

a

través

de

la

qual

interactuen,

mitjançant negociacions i de forma autònoma, els governs, la
societat i el mercat formulant i implementant polítiques
públiques a través de xarxes autoregulades, interdependents,
horitzontals i relativament estables dins d'un marc regulador i
normatiu, amb una finalitat de caràcter públic.
Fem servir aquest terme quan designa el bon govern producte de la
relació entre els organismes que dirigeixen políticament un territori i la
societat civil d’aquest territori.
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 Amb la finalitat de fomentar una bona governança i de garantir la
participació de la societat civil, les institucions, els òrgans i els
organismes de la Unió Europea han d’actuar amb el màxim respecte
possible al principi d’obertura.

Tanmateix, és millor evitar-lo en els casos en què simplement fa
referència a la manera de governar, de dirigir o de gestionar una entitat
pública.

En

aquests

casos,

es

pot

recórrer

a

substantius

com

governament, govern, bon govern, gestió o direcció, segons que
escaigui.
~ Resolució 281/V del Parlament de Catalunya, sobre la titularitat i la
governança de les empreses públiques Súria K i Potasses del Llobregat.
 Resolució 281/V del Parlament de Catalunya, sobre la titularitat i la
gestió de les empreses públiques Súria K i Potasses del Llobregat

Relacionat amb l’anterior, hi ha el terme governabilitat, que significa
‘qualitat de governable’. En línies generals, es pot dir que un sistema
polític és governable (‘té governabilitat’) quan la seva governança és
efectiva.
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