
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ELS SISTEMES ELECTORALS 
MÈTODES D’ELECCIÓ I DE  

DETERMINACIÓ DE RESULTATS 
 
 

 

 

 
 

Un sistema electoral ha d'especificar essencialment, com s’haurà de votar, el 
nombre de voltes en què caldrà anar a dipositar el vot i el mètode per 
determinar els resultats. El sistema electoral també especificarà quina 
representativitat s’atorga a les diverses parts distingibles en el si del cos 
electoral i com es divideix aquest (és a dir, quines seran les circumscripcions 
electorals o unitats territorials dotades de representants elegibles). 

A l’hora d’aplicar un mateix sistema electoral en territoris diferents podem 
trobar-nos amb un seguit de variacions que no alterar, però, el sistema electoral 
en qüestió. Entre aquests aspectes variables podem esmentar: les 
característiques de les paperetes (que poden consistir en un paper físic de 
contingut divers, una targeta perforada, un ítem electrònic...), el caràcter secret 
o no del vot, els grups que tenen dret a votar, la periodicitat de les eleccions i 
manera de convocar-les, el règim d'incompatibilitats, la divisió en 
circumscripcions electorals, els requisits per a la presentació de candidatures, 
les carcterístiques de les campanyes electorals, la regulació de la publicació 
d’enquestes, el funcionament de les meses, la realització i el control dels 
escrutinis, la indemnització de les despeses, les sancions per possibles delictes 
electorals, etc. 

 
SISTEMES ELECTORALS  
 
1. SISTEMES NO PROPORCIONALS 
 
a.  Escrutini uninominal majoritari (per districte o circumscripció electoral): es 

tracta del sistema no proporcional més utilitzat. En aquest cas cada 
circumscripció elegeix a un representant per majoria relativa o absoluta 
(seguint el principi que “qui arriba primer s’ho emporta tot”) i el cos 
legislatiu final és integrat per l'agregació dels guanyadors de cada 
circumscripció.  

 



Aquest sistema fa possible l’eventualitat que un partit A guanyi la resta de 
partits en totes les eleccions de les diverses circumscripcions i que, per tant, 
tots els representats electes siguin membres seus, i això malgrat que un 
percentatge considerable de la població hagi votat altres forces polítiques 
(per tant, aquest sistema hauria d’aplicar-se preferiblement en aquells casos 
en els quals l'elecció d’un candidat representatiu de la circumscripció sigui 
més important que no pas aconseguir una representació de les diverses 
sensibilitats polítiques d’un territori).  

b. Sistema majoritari uninominal corregit per tandes (o voltes): en aquest 
sistema, si en la primera votació algun partit supera la meitat més un dels 
vots d’un districte electoral, es quedà l’escó disputat en aquella 
circumscripció, altrament caldria recórrer a una segona volta (tanda), en què 
només participarien els dos partits amb millors resultats en la primera volta, 
de manera que els partits menors i els seus electors hauran, en aquesta 
segona votació, per algun dels grans (o per l’abstenció o el vot en blanc).  

Cas que es requereix que el candidat guanyi per majoria absoluta, s'utilitzen 
mètodes eliminatoris. Els mètodes eliminatoris mes comuns són: 

 Segona volta entre els dos candidats amb més vots 
 

 Eliminació gradual del candidat més dèbil fins que un candidat obtin-gui 
majoria absoluta. 

 

 Elecció exhaustiva sense eliminació (cap candidat no n’és eliminat, les 
votacions es repeteixen fins que un candidat rebi la majoria absoluta). 

 
En aquest cas, i a diferència del que succeeix en el sistema majoritari 
uninominal sense més matisos, es dóna presència als partits petits, que 
poden proposar-se la primera tanda com una votació en clau ideològica i la 
segona com una votació tàctica en favor d’un dels candidats amb 
possibilitats de guanyar (amb el partit del qual poden negociar-se 
contrapartides al suport electoral prestat). Així mateix, aquest sistema evita 
la disfunció que, al final, surti elegit un candidat que hagi estat superat en 
vots per la suma dels obtinguts pels seus adversaris.  

c.  Escrutini majoritari plurinominal o vot en bloc: cada elector vota per n 
opcions i un nombre determinat de candidats (n o menys) són declarats 
guanyadors (els qui tenen més vots). 

Alguns països amb cambres legislatives representatives utilitzen el mètode, no 
proporcional, d'agregació de candidats majoritaris per conformar llurs cossos 
legislatius. Aquest seria el cas, per exemple, del Regne Unit, que empra aquest 
sistema per a determinar la composició de la Cambra dels Comuns, Canadà, 
l’Índia (de fet, els sistemes majoritaris són tradicionals en els països de tradició 
anglosaxona). D’altra banda, en indrets com la República Francesa o alguns 
estat nord-americans, com ara la Louisiana o Geòrgia es recorrere al sistema 
majoritari corregit per tandes. El més habitual, però, és que es reservi el mètode  

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Escrutini_majoritari_plurinominal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_Unit


majoritari per a l'elecció de cambres de representació territorial (generalment 
conegudes com a senats).1 

Aquests mètodes no proporcionals (principalment el d’escrutini uninominal 
majoritari) tendeixen a generar, a la pràctica, sistemes bipartidistes, és a dir, 
sistemes polítics amb dos partits polítics influents o únics, sovint percebuts per 
l’electoral com a defensors d’ideologies oposades. D’altra banda, com que, amb 
aquests mètodes, és fàcil que un partit aconsegueixin la majoria parlamentària, 
sovint eviten la necessitat de formar governs de coalició. 

Quan es produeix una vacant, per mort, dimissió o per qualsevol altra causa, en un 
sistema majoritari cal fer eleccions parcials o anticipades en aquell districte, ja que, en 
principi, no es pot donar l'escó al següent en nombre de vots que, molt probablement, 
serà d'un altre partit. 
 
El problema es presenta en el cas de districtes plurinominals quan el lloc vacant 
pertany a un partit minoritari, ja que en una nova elecció per a un sol escó el més 
probable és que, aquest escó, que pertanyia legítimament a un partit minoritari, 
acabés passant  al partit més fort. Això és el que podria passar, per exemple, en el cas 
dels escons al Senat espanyol, aquí, però, aquest problema s'ha resolt fent que en les 
eleccions originals, cada un dels candidats vagi acompanyat d'un suplent, de manera 
que si ell falta, el suplent passa a ocupar el seu lloc. D'aquesta manera, el partit 
minoritari, si fa al cas, conserva el seu escó i ni tant sols cal fer una elecció parcial. (això 
és el que va succeir quan va morir del senador de Convergència i Unió per Barcelona, 
Ramon Trias Fargas, mentre encara era membre del Senat). 

2.  MÈTODES PROPORCIONALS 

Els mètodes proporcionals, que, de fet, són els més freqüentment utilitzats en 
les eleccions parlamentàries, es prefereixen, quan és més important recollir les 
sensibilitats polítiques del cos electoral que no pas elegir representants 
territorials.  

Els mètodes proporcionals s’anomenen així perquè cerquen la representació 
proporcional; és a dir, garantir que si un partit polític obté X% dels vots, també 
ha obtingui X% dels seients del cos legislatiu (sense importar si el partit hagi 
obtingut majoria en les diverses circumscripcions electorals), o dit d’una altra 
manera: els mètodes proporcionals o de representació plena garanteixen la 
proporcionalitat donant a cada partit un nombre de seients que correspongui al 
percentatge de vots obtinguts.  

En la majoria dels sistemes de representació proporcional (també anomenats 
d’escrutini proporcional plurinominal) els electors voten per partits i no pas per 
candidats,2 i així,  en funció del percentatge de vots rebut s’atorga a cada partit  

                                                 
1
 Aquest seria, per exemple, el sistema emprat per a l’elecció dels membres del Senat, a estats com 

l’Espanyol o els Estats Units d’Amèrica (on s’empra aquest sistema també per a l’elecció dels 
compromissaris encarregats d’elegir el president de la república). 
2
 Independentment del mètode utilitzat per assignar els escons, les llistes dels partits poden ser o 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bipartidisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3_proporcional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3_proporcional


un percentatge determinat d’escons parlamentaris. Atès que en aquest cas es fa 
difícil que un partit obtingui majoria absoluta, és habitual que en els parlaments 
la composició dels quals s’hagi determinat per un sistema proporcional 
d’assignació d’escons s’articulin coalicions de partits per tal de formar el govern 
i elegir-ne presidència. 

S’utilitzen diversos mètodes per assignar els escons el més proporcional-ment 
possible als vots rebuts. El mètode emprat en el nostre país3 és el conegut amb 
el nom de Regla D'Hondt,4 que determinen la quota de manera indirecta. 

LA LLEI O REGLA D’HONDT5 
 
 

 

 

 

 

La llei d’Hondt és el procediment matemàtic que s’utilitza per distribuir els escons 
entre les candidatures a partir dels vots. Vejam en què consisteix mitjançant un 
exemple: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imaginem un municipi amb 9 regidors a repartir i 10 candidatures que es presenten 
per ocupar-los.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En les eleccions s’han emès un total 1.400 vots vàlids (participació efectiva menys els 
vots nuls i comptant els vots en blanc), distribuïts de la manera següent:  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Partit A: 447 vots 
Partit B: 277 vots 
Partit C: 192 vots 
Partit D: 170 vots 
Partit E: 96 vots 
Partit F: 82 vots  
Vots en blanc: 6 vots 

 

 
 

 
 

 

 
 

La llei electoral actualment vigent estableix una barrera legal6 en eleccions municipals 
del 5% dels vots vàlids (que en aquest exemple ascendiria a 70 vots), per tant, en el 
repartiment d’escons no s’arribaran a tenir en compte els partits G, H, I i J (que han 
obtinguts, cadascun d’ells menys de 70 vots). Pel que fa als vots obtinguts pels altres 6 

                                                                                                                                               
bertes o tancades. En una llista oberta els electors decideixen quins candidats del partit han de guanyar els 
escons. En les llistes tancades, els escons s'assignen als candidats d'acord al ordre preestablert pel 
partit.  
3
 I en altres indrets com ara Àustria, Bèlgica, Bulgària, Colòmbia, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Israel, el 

Japó, Macedònia, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Turquia o Xile. 
4
 Víctor de d'Hondt era un advocat belga que també sabia matemàtiques, i que, a finals del segle XIX, 

va proposar un senzill mètode aritmètic per a assignar escons de manera proporcional al nombre de 
vots rebuts per cada candidatura. 
5
 * Extret de la pàgina web del Departament de Governació i d’Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya:  
“El repartiment d'escons: aplicació de la Llei D'Hondt” 
Disponible a: 
http://83.247.129.61/portal/site/governacio/menuitem.5e4e6685216d05be8e629e30b0c0e1a0/?vgnex
toid=40f78afcf7c18110VgnVCM1000008d0c1e0aRC 
6
 Algunes lleis electorals exigeixen un percentatge mínim de vots vàlids, en favor dels partits per 

obtenir representació a la cambra, i si no s'hi arriba no s'aconsegueix cap escó encara que per un 
sistema de repartiment proporcional els en toqués algun (per exemple, al Bundestag –parlament 
federal- alemany i a les Corts Valencianes s'exigeix un mínim del 5%, mentre que al Congrés dels 
Diputats, d'Espanya, i al Parlament de Catalunya s'exigeix un mínim del 3 %. 
   Cal reconèixer que un mínim del 5 % representa una barrera difícil de superar pels partits minoritaris, 
que es poden veure obligats a formar coalicions preelectorals per superar-la.  
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tode_d%27Hondt
http://83.247.129.61/portal/site/governacio/menuitem.5e4e6685216d05be8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=40f78afcf7c18110VgnVCM1000008d0c1e0aRC
http://83.247.129.61/portal/site/governacio/menuitem.5e4e6685216d05be8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=40f78afcf7c18110VgnVCM1000008d0c1e0aRC


partits, aplicarem la llei D’Hondt, que estableix que el nombre de vots recollits per 
cada candidatura computable ha de ser dividit, successivament, per tantes xifres 
enteres consecutives com escons hi hagi a repartir. En el nostre cas caldrà dividir el 
resultat de cada partit que hagi superat la barrera del 5% per, successivament, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 i 9, que són el nombre de regidors a escollir. Fent-ho obtindrem els 
quocients següents: 

 Vots/1 Vots/2 Vots/3 Vots/4 Vots/5 Vots/6 Vots/7 Vots/8 Vots/9 

Partit A 447 223’5 149 111’75 89’4 74’5 63’86 55’88 49’67 

Partit B 277 138.5 92’33 69’25 55’4 46’17 39’57 34’63 30’78 

Partit C 192 96 64 48 38’4 32 27’43 24 21’33 

Partit D 170 85 56’67 42’5 34 28’33 24’29 21’25 18’89 

Partit E 96 48 32 24 19’2 16 13’71 12 10’67 

Partit F 82 41 27’33 20’5 16’4 13’67 11’71 10’25 9’11 
 

En base a les operacions acabades de fer, el repartiment d’escons quedaria de la manera 
següent: 

 El primer escó correspon al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 1 (447), 
que és la més alta. 

 El segon escó, al partit B, també per la xifra dels seus vots dividida per 1 (277), perquè és 
la xifra més alta després de l’anterior. 

 El tercer escó correspon un altre cop al partit A, que, amb la xifra dels vots obtinguts 
dividida per 2 (223’5), presenta la tercera xifra més alta. 

 El quart escó, al partit C (192). 
 El cinquè escó, al partit D (170). 
 El sisè és un altre cop per al partit A, que amb els seus vots dividits per 3 té la següent 

xifra més alta (149). 
 El setè és per al partit B, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (138’5). 
 El vuitè escó és per al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 4 (111’75). 
 I el novè i últim és per al partit C, per la xifra de vots obtinguts dividida per 2 (96). 
 
Nota: si les xifres de dos quocients fossin iguals, s’atribuiria l’escó a la candidatura que hagués 
obtingut més vots en total. 

3.  MÈTODES MIXTOS O SEMIPROPORCIONALS 

Alguns sistemes electorals combinen diferents tipus de mètodes d'elecció. En 
aquests casos el territori es divideix en districtes electorals que elegeixen llurs 
candidats per majoria (diputats uninominals), els quals, en conjunt, conformen 
el cos legislatiu. Tot seguit, però, s'afegeix un nombre específic de diputats que 
són electes per representació proporcional (“diputats plurinominals”). Per a 
l’elecció d’aquests darrers podrà utilitzar-se una papereta distinta (de manera 
que un mateix elector pot optar per un partit en l’elecció del diputat uninominal 
de districte i per un partit diferent a l’hora d’introduir la papereta per a l’elecció 
de la resta de diputats) i es tindran en compte els percentatges de vot a cada 
partit per circumscripcions superiors al districte electoral uninominal (així, per 
exemple, el país pot estar dividit en 300 districtes electorals per a l'elecció de di- 



 

putats uninominals per majoria i en 5 circumscripcions territorials per a 
l'assignació de 300 diputats més, 60 diputats plurinominals per a cadascuna 
d'aquestes darreres circumscripcions).7  

Una particularitat important del sistema és de si les dues assignacions d'escons 
són totalment independents o no, és a dir, de si el nombre d'escons majoritaris 
es té en compte o no a l'hora de distribuir els escons proporcionals. Si es té en 
compte, cada partit només rebrà el nombre d'escons de la seva llista, o llistes, 
que faci falta per completar el percentatge total d'escons que, proporcional-
ment, li pertoquen.8

  

 

Però què passaria si un partit guanyés molts escons majoritaris i només amb aquests ja 
sobrepassa el percentatge d'escons que li pertocaria aplicant la proporcionalitat? Hi ha 
diferents possibilitats per resoldre aquest problema:  
 

a. Aquest partit pot conservar els escons que ha assolit de més a més, com a premi o 
recompensa per l'interès que l'electorat ha tingut pels seus candidats individuals. 

 

b. Assignar escons addicionals també als altres partits per mantenir la 
proporcionalitat. 

 

c. No permetre aquests escons majoritaris addicionals, però aleshores hi ha el 
problema de determinar quins són els que es mantenen i quins son els que 
s'eliminen. 

 

Els sistemes mixtos intenten preservar allò que cadascun dels mètodes anteriors 
tindria de millor. Així, una part dels diputats (que tendeixen a ser dels grups 
majoritaris) representarien directament la població de les circumscripcions, 
mentre que, l’altra part de la cambra legislativa és votada en clau més 
ideològica i dóna l’oportunitat a totes les sensibilitats polítiques del territori a 
ser-hi representades. 

Alguns dels estats que utilitzen mètodes mixtos serien Mèxic, Argentina, 
Hongria o Alemanya. Aquest sistema és el que funciona a Andorra, on una part 
dels diputats es tria seguint el sistema majoritari, com a representants de les 
nou parròquies andorranes, mentre que , la resta dels diputats s’elegeix pel 
sistema proporcional votant una llista nacional. 

Per a l’elaboració d’aquest articles ens hem basat en les següents fonts: 
 

Viquipèdia, “Sistemes electorals”. Disponible a:  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_electoral 
 

“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+sisteme
s+electorals&hl=ca&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESi9Im8Mi3qCcKoM3R3_uL8KRHBek9DC0QohulSWMwyEK0_fOCbqq
YZAqf4Bj3RG-0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsu-
Bu3w0clSuNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&sig=AHIEtbRXpKr6cEfI_-xOWlAsiNqcczgwuA 

                                                 
7
 No cal dir que aquest repartiment dels escons de la cambra a elegir admet moltes variants. Així, per 

exemple, en el Parlament d’Escòcia, es reserven 73 escons per a diputats triats segons el sistema 
majoritari i 56 per as elegits pel sistema proporcional, mentre que, en el cas l'Assemblea de Gal·les, 
aquestes xifres són de 40 i 20, respectivament. 
8
 Si la composició total del cos legislatiu mixt reflecteix la proporció dels vots que cada partit rep en 

l'elecció, el sistema és anomenat un sistema de representació proporcional mixta. Si la composició del 
cos legislatiu mixt no reflecteix la proporció del vots, s'anomena sistema de vot paral·lel. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8xic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hongria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alemanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_electoral
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_fOCbqqYZAqf4Bj3RG-0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsu-Bu3w0clSuNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&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_fOCbqqYZAqf4Bj3RG-0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsu-Bu3w0clSuNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&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_fOCbqqYZAqf4Bj3RG-0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsu-Bu3w0clSuNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&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_fOCbqqYZAqf4Bj3RG-0aPgxcApQK7s2Jx2OWh36ULP12HqJSoMsu-Bu3w0clSuNjcPS8qfaed7YvQWFCgjY2sY7ds&sig=AHIEtbRXpKr6cEfI_-xOWlAsiNqcczgwuA

