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L’aplicació del sistema electoral 
irlandès a Catalunya milloraria  
la qualitat democràtica 
Un estudi fa una adaptació i mostra com seria el model 
català 

La celebració d’eleccions amb vot personalitzat a Catalunya estimularia el 

contacte dels ciutadans amb els polítics i milloraria la seva percepció 

respecte els càrrecs electes, segons revela un estudi del politòleg Agustí 

Bosch. 

 

El sistema britànic, australià o irlandès són exemples d’aquest model 

electoral, però només aquest darrer cas podria ser utilitzat a Catalunya 

perquè és l’únic que compleix els requisits legals macats per l’Estatut i la 

Constitució.  

 

En la segona part de l’estudi Sistema Electoral i Qualitat Democràtica 

encarregat per la Fundació Catalunya Oberta, Bosch fa una adaptació del 

model irlandès als comicis al Parlament i mostra com seria el sistema 

electoral català. 

 

No obstant, el model no permet fer simulacions sobre quin resultat 

obtindrien els partits degut a la transferència de vot, segons ha detallat 

l’autor durant la presentació del treball a l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Les circumscripcions serien més petites i cada escó representaria a uns 

52.000 ciutadans. Amb aquest model les demarcacions de Girona, Lleida i 

Tarragona perdrien pes, malgrat indicar que es podria aplicar una 

discriminació positiva a aquests territoris. 

 

El model de vot personalitzat  

 

En el sistema de vot personalitzat o preferencial-transferible, la papereta té 

el nom de tots dels polítics que es presenten a la circumscripció i el ciutadà 

ha d'enumerar els candidats per ordre de prioritat. 

 

L’ordre de preferència possibilita la transferència del vot, que es produeix 
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desenvolupament: BabSoft  disseny gràfic: l'eixida

quan la primera opció de l’elector ja no és aprofitable, perquè el candidat ja 

ha estat escollit o bé perquè no té possibilitats. Així, el vot és aprofitat per un 

candidat, segons l’ordre triat. 

 

En la papereta també consta la fotografia i l’adreça del candidat per millorar 

la comunicació amb els ciutadans. 
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