
Sociologia electoral   
 
 
El model democràtic 
•Tres elements essencials: 
–Designació dels governants mitjançant eleccions per sufragi universal 
–Existència d’un parlament amb grans poders 
–Una jerarquia de normes jurídiques que tenen com a finalitat assegurar el control 
de les autoritats públiques per jutges independents 
•Això se’n diu divisió de poders  
 
Eleccions 
•Sufragi universal: És la base legítima del sistema democràtic. 
•És un procediment oposat a l’herència, o la conquesta violenta. 
 
Partits polítics 
•Enquadren els electors, és a dir, els representats. 
•Enquadren també els elegits, els representants. 
•Són una mena de mediadors entre els electors i els escollits. 
•Aqueta mediació sovint és discutida, es critica els partits polítics 
•Però sense partits polítics la representació política és impossible 
• 
Sistemes electorals  
•Majoritari: 
–Majoritari pur i simple 
–Majoritari a dues voltes 
 
. Proporcional 
 
Majoritari 
 
•Majoritari pur i simple : El candidat que obté més nombre de vots  és proclamat 
electe. 
 
 
••Majoritari a dues voltes : Per ser escollit el candidat ha d’obtenir la meitat més 
un dels vots (majoria absoluta). Si no és així, s’ha de fer una segona votació en la 
que n’hi pot haver prou amb majoria relativa o s’exigeix altra vegada la meitat més 
un dels vots.–Exemple: França 
 
 
 



Sistema majoritari: Un exemple 
 
•Dues circumscripcions electorals escullen cada una un diputat: 
–Una té 50.000 electors 
–L’altra en té 100.000 
•Oficialment cada elector només té un vot. 
•És veritat o de fet els electors de la primera circumscripció és com si tinguessin 
dos vots per cada un de la segona. 
 
 
 
Sistemes electorals 
Un exemple:  Gran Bretanya (1951) 
 
 
 
     Circunscripcions _____                      
 
   Button  Broxtove Yarmouth Vots  Escons 
 
Conservadors  24.884  13.274  22.180  60.338      2 
 
Laboristes  24.151  35.317  21.165  80.633       1 
 
Majoria  C=733  L=22.043 C=1.025 Lab.  Cons. 
  
 
 
Què ens diuen aquestes dades? 
 
 
Proporcional 
 
•Es voten llistes i es reparteixen els escons en proporció exacta al nombre de vots 
obtinguts 
•S’atorguen escons a la majoria i a la minoria 
•Cocient electoral=Vots vàlids/nombre de diputats a escollir 
 
Sistemes electorals 
 
•Quins avantages i inconvenients  veus al sistema majoritari? 
•I al proporcional? 
 
Avantatges i inconvenients 
 
• El majoritari: 

–  Agrupa les opcions  
– Possibilita governs forts o estables. 
– Fa desaparèixer els partits petits 
– No respecta la diversitat de la societat 

 
• El proporcional: 

– Recull totes les opcions dels electors 
– Facilita la diversitat ideològica 
– Pot generar governs febles o de coalició 

 


