
EL PROCÈS ELECTORAL. 

PROPORCIONALITAT I ESCONS:  UN PROBLEMA POLÍTIC I UN 
RECURS DIDÀCTIC 

Durant l'any 2015 s’han realitzat i previsiblement es realitzaran a Espanya 
diverses consultes electorals: eleccions a la Comunitat d'Andalusia, 
eleccions municipals i autonòmiques, Eleccions al Parlament de Catalunya, 
i potser també eleccions al Parlament Espanyol. 

Molt hem sentit a la tertúlies radiofòniques i / o televisives sobre els 
aspectes matemàtics que corresponen a les lleis electorals és a dir, sobre la 
proporcionalitat o no entre el nombre de vots obtingut pels diferents partits 
i els escons que els corresponen, la no proporcionalitat de la llei D’Hondt, 
comés que es pot tenir la majoria absoluta amb menys del 50 % dels vots, 
si cal o no una nova llei electoral... 

Crec que és important tenir un coneixement bàsic sobre els mecanismes 
electorals per poder tenir una opinió correcta sobre aquest tema. 

Veurem quines són les accions que regeixen tot el procés electoral des de 
publicació de la convocatòria de les eleccions al BOE, DOCG, .... fins al 
repartiment d'escons a cada partit un cop han finalitzat les votacions. 

El desenvolupament de la ponència serà: 

1. Eleccions al Congrés dels Diputats 

 * El Sistema Electoral Espanyol 

* El procediment de distribució de diputats / es 

 * La quota de repartiment 

 * Nombre d'escons que li corresponen a la província de Barcelona 

* Comprovació de la no proporcionalitat entre cens i escons 

 * La llei d'Hondt. Com es fa en una província, el repartiment d'escons 
segons els vots obtinguts per cada partit Hi ha proporcionalitat entre vots 
obtinguts i escons adjudicats? 

 * Repartiment d'escons si la província fos única (tot Espanya) 



2. Eleccions al Parlament de Catalunya 

* Normativa. Disposicions transitòries. 

* Resultat de les eleccions del 27 de setembre de 2015 

* Repartiment d'escons si la província fos única 

3. Eleccions municipals. Normativa 
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