
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ELS SISTEMES ELECTORALS 

 

CONSIDERACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
 

 

EL PES O VALOR DEL VOT 
 
En principi tots els vots tenen el mateix valor, però sovint es dóna el cas que el 
disseny particular dels districtes o circumscripcions electorals i el nombre 
d'escons assignats a cada un, fa que el nombre de vots que fan falta per elegir 
un càrrec en un districte sigui molt diferent que en un altre, i això representa a 
la pràctica una distorsió al principi de la igualtat de vot. 
 
D’altra banda, a vegades es practica l'anomenat vot ponderat, que té un valor 
diferent segons la persona que l'emet. Així, per exemple, en una assemblea 
d'una societat mercantil (junta d’accionistes o junta delegada), on el valor del 
vot de cadascú depèn del nombre d'accions que posseeix o representa, o també 
en algunes comissions parlamentàries el vot de cada ponent depèn de la força 
del grup parlamentari que representa. 
 
Un cas particular de diferent pes o valor del vot és el del vot decisori o vot de 
qualitat, que a vegades s'atorga al president d'un organisme (com pot ser 
l’alcalde, el president d’una comissió parlamentària o municipal o el president 
de la mesa d’un parlament) per desfer un empat en les votacions. 

 
Apuntem per últim, que la llei electoral espanyola exclou del vot els condemnats 
per sentència judicial ferma quan aquesta sentència inclou la privació del dret a 
sufragi, els legalment incapacitats i els internats en hospitals psiquiàtrics amb 
autorització judicial. Tampoc no podran votar els qui, per error, negligència o 
qualsevol altra causa, no estiguin inscrits en el cens electoral en el moment de 
les eleccions. 

 
QUÒRUM  
 
Un altre concepte a comentar és el de quòrum, que designaria el percentatge 
mínim de votants que han de concórrer a la votació perquè el resultat tingui 



validesa legal o jurídica, com, per exemple, el percentatge del 30% de 
participació en un referèndum o elecció que estableix actualment la Unió 
Europea perquè el resultat pugui considerar-se vàlid.1  

 
LA MAJORIA QUALIFICADA 

 
Aquest concepte faria referència al percentatge mínim de vots afirmatius que es 
requeririen perquè una proposta sigui aprovada. 
 
Ordinàriament les propostes s'aproven per majoria simple, que vol dir que el 
nombre de vots afirmatius ha de superar el de negatius, amb independència 
que hi hagi electors que no han votat (absents o abstencions), de vots en blanc i 
de vots nuls, si bé, alguns cops s’exigeix que una proposta sigui aprovada per 
majoria absoluta, que requereix el vot afirmatiu de més de la meitat dels 
votants (no dels electors), la qual cosa significa que, en la pràctica, els vots en 
blanc i els vots nuls siguin equivalents a vots negatius. 
 
Ara bé, per a decisions que es consideren molt importants, a vegades la 
normativa exigeix majories més grans.2 Així, per exemple, per a l'elecció dels 
membres del Tribunal Constitucional (TC) o del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ) per part de les Corts Espanyoles, cal una majoria de 3/5 (el 60 %) 
de les cambres consultades. Les majories d’aquest tipus s’anomenen majories 
qualificades i solen exigir-se per tal d’obligar a un major consens sobre les 
persones elegides, si bé, moltes vegades, en situacions pròximes al bipartidisme, 
això duu a un bloqueig i a un ajornament perllongat de l'elecció que, segons 
com es miri, encara pot resultar pitjor.3 
 
Majories més exigents poden ser les de 2/3 (67 %), i la més extrema de totes és 
la unanimitat, que s’exigia, per exemple abans en algunes decisions de la Unió 
Europea. 

 
INELEGIBILITAT I INCOMPATIBILITAT 
 
INELEGIBILITAT suposa que una persona, per la seva situació particular, no és 
elegible per a un càrrec, o sigui, que no pot ser candidat. Això pot produir-se per 
una sentència judicial de privació de l'exercici de càrrecs públics, o bé per 
trobar-se en l’actualitat ocupant determinat (per exemple, a l’Estat Espanyol, els 
membres de la casa reial, el president i magistrats del tribunal constitucional, el 
defensor del poble, els ambaixadors i militars en actiu, i tota una llarga llista de 

                                                 
1 Deixant a part el tema de les votacions, també s'anomena quòrum el nombre mínim 

d'assistents a una reunió o assemblea perquè aquesta es pugui celebrar vàlidament. 
 

3 Això precisament ha succeït darrerament amb la renovació dels tribunals constitucionals 

espanyol i nicaragüenc, la qual cosa els ha restat representativitat i legitimitat. 



persones que detalla la llei electoral, són electors i poden votar, però són 
inelegibles, és a dir, que no poden ser candidats si no dimiteixen prèviament 
dels càrrecs que ocupen). 
 
INCOMPATIBILITAT, voldria dir que una persona que ocupa un determinat càrrec no 
en pot ocupar simultàniament un altre de concret, però que això no la priva de 
presentar-se candidat i ser elegit, només que en aquest cas té un termini per 
decidir-se entre un càrrec o l'altre. (per exemple un diputat a les Corts 
Valencianes pot ser també candidat al Congrés dels Diputats espanyol, però, cas 
de ser elegit, haurà de triar a quina de els dues cambres decideix incorporar-se 
definitivament).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article confeccionat en base a informació obtinguda del text: “Lleis i sistemes electorals: el sistema 
d’Hondt... i d’altres”. Disponible a:  
 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:i3rut_uNe3cJ:88.2.226.6/Apunts/SistemesElectorals.pdf+els+
sistemes+electorals&hl=ca&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESi9Im8Mi3qCcKoM3R3_uL8KRHBek9DC0QohulSW
MwyEK0_fOCbqqYZAqf4Bj3RG0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsuBu3w0clS 
uNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&sig=AHIEtbRXpKr6cEfI_xOWlAsiNqcczgwuA 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:i3rut_uNe3cJ:88.2.226.6/Apunts/SistemesElectorals.pdf+els+sistemes+electorals&hl=ca&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESi9Im8Mi3qCcKoM3R3_uL8KRHBek9DC0QohulSWMwyEK0_fOCbqqYZAqf4Bj3RG0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsuBu3w0clS%20uNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&sig=AHIEtbRXpKr6cEfI_xOWlAsiNqcczgwuA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:i3rut_uNe3cJ:88.2.226.6/Apunts/SistemesElectorals.pdf+els+sistemes+electorals&hl=ca&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESi9Im8Mi3qCcKoM3R3_uL8KRHBek9DC0QohulSWMwyEK0_fOCbqqYZAqf4Bj3RG0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsuBu3w0clS%20uNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&sig=AHIEtbRXpKr6cEfI_xOWlAsiNqcczgwuA
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