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Resum d'alguns sistemes electorals europeus
ALEMANYA 3 UN ELECTOR, DUES PAPERETES

Un sistema que combina
vot directe i llistes tancades
El sistema electoral alemany és un sistema mixt
que segueix el mètode Hare-Niemeyer i que combina des del
1987 el sufragi directe amb el vot
per la llista d’un partit. D’aquesta
manera, qualsevol alemany quan
es dirigeix a les urnes té dret a dos
vots: amb el primer elegeix un candidat de la seva circumscripció
electoral i amb el segon vota les llistes regionals presentades pels par-

tits. El Bundestag es compon aleshores dels diputats escollits de manera
directa en les 299 circumscripcions
electorals i de 299 diputats més que
obtenen els seus escons a través de
les llistes de les formacions polítiques.
Així, cada elector pot combinar
els seus vots escollint, per exemple,
un petit partit que representi els interessos locals amb el primer vot i
amb el segon un partit gran que pu-

FRANÇA 3 LA CONSOLIDACIÓ DEL BIPARTIDISME

Una fórmula a dues voltes que
afavoreix la majoria absoluta
El sistema electoral francès és majoritari i es realitza en dues voltes, tant
en les eleccions presidencials com
en les legislatives, regionals, cantonals o locals. En les legislatives,
que se celebren cada cinc anys
igual que les presidencials i un mes
després d’aquestes, el partit guanyador té pràcticament assegurada majoria absoluta al Parlament.

Resulta molt difícil que els minoritaris –fora que pactin amb un dels
dos grans partits–obtinguin representació.
Això explica que el Front Nacional no tingui cap escó. No en va aconseguir cap ni el 2002, quan va passar a segona volta i va aconseguir
un 16% dels vots. Hi ha 577 circumscripcions, i cadascuna té un diputat. Per sortir escollit en primera vol-

GRAN BRETANYA 3 L’OPORTUNITAT PERDUDA

Intent fallit d’emprendre
una tímida reforma
Al Regne Unit acaba de
fracassar l’intent de reformar la llei electoral.
Els liberaldemòcrates van perdre
estrepitosament un referèndum
convocat el maig passat per canviar el sistema actual de majoria simple, que afavoreix el bipartidisme.
La fórmula condemna el partit de
Nick Clegg a ser la tercera força política, per darrere de conservadors i
laboristes, que es van alternant tra-

dicionalment en el poder.
En les passades eleccions del
2010, els liberals van aconseguir
menys d’un 10% de diputats malgrat haver obtingut el 23% dels vots.
Clegg va imposar la celebració del
referèndum com a condició per entrar al Govern de coalició amb els
conservadors de David Cameron. La
seva proposta era una tímida reforma cap al vot alternatiu, en què els
candidats s’ordenarien d’acord amb

HOLANDA 3 TOTS ELS VOTS VALEN EL MATEIX

El 0,66% de les paperetes
donen un escó al Parlament
Holanda, un dels països
referència en el debat sobre la llei electoral catalana, aplica in extremis la consigna democràtica d’«una persona, un vot»,
donant el mateix valor al vot d’un
habitant de la capital, Amsterdam,
que al d’un de Persingen, que amb
només 89 habitants és el poble més
petit del país.
Per a les eleccions generals al

Parlament, Holanda aplica des del
1917 la fórmula de representació
proporcional sense cap mena de
condicionants ni bloquejos. Tot el
país és una circumscripció única i
nacional i els 150 escons es reparteixen segons el nombre de paperetes vàlides emeses. En els últims comicis, 9.416.001 persones van votar
correctament, cosa que donava una
proporció de 62.773 paperetes (no-

gui nomenar un canceller. A més a
més, a través de la clàusula de bloqueig també es pot impedir la representació parlamentària d’aquelles forces que no obtinguin el 5%
dels vots, cosa que deixa fora petites formacions, algunes d’extrema
dreta.
En conjunt, és un sistema que
segueix provocant confusió en
molts electors –que dubten de la
importància que té cadascun dels
vots–, que afavoreix les coalicions
i no els governs monocolors i que
ha fet d’Alemanya un país políticament estable i arrelat en els seus
partits polítics. RUBÉN GÓMEZ

ta s’han de treure més del 50% dels
vots. Si no, es passa a una segona
volta en què participen, en la majoria dels casos, els dos candidats
més votats.
El diputat francès respon davant els seus electors, i per això és
freqüent que trenqui la disciplina
si considera que es perjudiquen els
interessos dels seus votants. Si perd
el suport de la seva formació, pot
presentar-se per lliure. A França el
president té la facultat de convocar
un referèndum, però la llei no preveu l’organització de consultes per
iniciativa popular. ELIANNE ROS

les preferències del votant. En cas
que ningú obtingués la majoria absoluta en el primer recompte, s’eliminaria el candidat menys votat i
es repartirien les segones preferències fins que algun candidat aconseguís la majoria absoluta, o s’esgotin les segones preferències.
Els britànics, que detesten les
coalicions i les veuen com a experiències de l’Europa continental,
van rebutjar la reforma amb un
70% de sufragis. Haurà de transcórrer segurament una generació sencera abans que una consulta semblant es pugui tornar a celebrar. BEGOÑA ARCE

més el 0,66%) per obtenir un escó.
Els vots residuals es reparteixen segons el sistema D’Hondt.
Holanda no exigeix un percentatge mínim per accedir al Parlament. D’aquesta manera el Partit
pels Animals, per exemple, amb
123.000 vots, té dos escons. Últimament, la fragmentació del Parlament s’ha incrementat i ara hi
ha 10 partits representats. El més
gran, els liberals del VVD, no passa
del 20,5%dels vots. Per això, a Holanda els governs sempre han estat de coalició de dos o més partits.
EDWIN WINKELS
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