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1. Circumscripció única a efectes del còmput de vots a escons. Un partit més votat que un 
altre mai ha d'obtenir menys escons. Això sembla el més just, ja que cap ideologia política 
hauria d'obtenir avantatge respecte a una altra si obté menys vots. No obstant això 
actualment això si passa, a causa del còmput provincial de vots a escons (veure per exemple 
comparativa entre CiU i IU, el 2011, Taula del punt 6). 
 
2. Repartiment d'escons de forma lineal. Hi pot haver altres fórmules, però normalment la 
més senzilla sol ser també la més justa. Per tant, el nombre d'escons ei  que obtindrà un partit 
amb vi vots vindrà donat lògicament pel nombre sencer de: 

E
V

v
e i

i =  

on V és el nombre total de vots vàlids i E és el nombre total d'escons. Aquesta fórmula es 
coneix com quocient Hare. Pel que fa als escons sobrants, aquestos es poden repartir 
mitjançant el mètode de la resta major. 

 
3. Per tant, el percentatge mínim que asegura obtindre representació parlamentària és el 
que permet 1 escó, és a dir, 1/(E+1) més un vot addicional. En el cas del parlament espanyol 
seria 0,285%. Pensem que qualsevol altre llindar superior dificultaria el pluralisme en la 
representació parlamentària. Si un partit compleix la legalitat basada en el respecte als drets 
fonamentals (entre ells, la renúncia a l'ús de la violència), llavors no hi ha res a témer que 
ixca representat al parlament. Tots els votants de totes les ideologies (respectuoses amb les 
altres) tenen el mateix dret a estar representades. 
 
4. Els vots en blanc també podran tindre representació en forma d'escons buits. Com que es 
tracta de vots vàlids, aquests votants tenen el mateix dret a estar representats. Per tant, a 
manera de protesta, els escons buits pretenen dificultar les majories absolutes i així 
promoure el diàleg entre els partits representats dins del parlament. Una majoria absoluta 
només deu assolir si es supera el 50% dels vots vàlids. Només en aquest cas, es justifica la 
dita que "el que digui la majoria". 
 
5. Coalicions postelectorals: Els vots són en si la unitat fonamental de representació del 
poble. Un vot s'ha d'entendre com un percentatge d'escó, de manera que els representants 
d'aquests vots tenen el dret a exercir el poder corresponent. Per tant, es donarà cert temps 
perquè els partits que no hagin superat el llindar puguen decidir entre: 

a) Coalitzar-se amb altres per obtenir un escó compartit. 

b) Cedir els seus vots a un determinat partit amb representació. Això suposa poder triar a 
quin partit beneficiar. Actualment, els partits majoritaris es beneficien dels escons 
sobrants (els que representarien el conjunt de partits que, per separat, no arriben al 
llindar mínim). 

c) Cedir els seus vots al còmput de vots en blanc, com si fos un partit. D'aquesta manera, 
podrà augmentar el nombre d'escons buits. 

d)  Si un partit no especifica què vol fer amb els seus vots obtinguts, llavors el seu 
percentatge de l'escó es repartirà entre tots, i s’aplicarà la regla de la resta major. 



6. Regla de la resta major. Si malgrat tot, segueixen sobrant escons (per exemple, a causa 
del truncament dels nombres enters), llavors aquests escons es repartiran proporcionalment 
entre tots els que estan més a prop d’aconseguir un altre escon. 
 
Taula. Example del repartiment d’escons un funció dels vots vàlids 

 Votos % 2011 % Esc. Proporción  Trunc. Residuo Resto 
mayor % Esc. 

En blanco 333461 1.37% 0 0 4.793 4 0.793 5 1.43% 

PP 10866566 44.63% 186 53.14% 156.200 156 0.200 156 44.57% 

PSOE 7003511 28.76% 110 31.43% 100.671 100 0.671 101 28.86% 

IU 1685991 6.92% 11 3.14% 24.235 24 0.235 24 6.86% 

UPyD 1143225 4.70% 5 1.43% 16.433 16 0.433 17 4.86% 

CiU 1015691 4.17% 16 4.57% 14.600 14 0.600 15 4.29% 

Amaiur 334498 1.37% 7 2.00% 4.808 4 0.808 5 1.43% 

EAJ/PNV 324317 1.33% 5 1.43% 4.662 4 0.662 5 1.43% 

ERC-RI 256393 1.05% 3 0.86% 3.685 3 0.685 4 1.14% 

Equo 216748 0.89% 0 0 3.116 3 0.116 3 0.86% 

BNG 184037 0.76% 2 0.57% 2.645 2 0.645 3 0.86% 
CC-NC-

PNC 
143881 0.59% 2 0.57% 2.068 2 0.068 2 0.57% 

Compromís
-Equo 125306 0.51% 1 0.29% 1.801 1 0.801 2 0.57% 

PACMA 102144 0.42% 0 0 1.468 1 0.468 2 0.57% 

FAC 99473 0.41% 1 0.29% 1.430 1 0.430 1 0.29% 

Eb 97673 0.40% 0 0 1.404 1 0.404 1 0.29% 

PA 76999 0.32% 0 0 1.107 1 0.107 1 0.29% 

PxC 59949 0.25% 0 0 0.862 0 0.862 1 0.29% 

PRC 44010 0.18% 0 0 0.633 0 0.633 1 0.29% 

GBAI 42415 0.17% 1 0.29% 0.610 0 0.610 1 0.29% 

PUM+J 27098 0.11% 0 0 0.390 0 0.390 0 0.00% 

PCPE 26436 0.11% 0 0 0.380 0 0.380 0 0.00% 

PIRATA 25180 0.10% 0 0 0.362 0 0.362 0 0.00% 
ANTICAPI
TALISTAS 24456 0.10% 0 0 0.352 0 0.352 0 0.00% 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
TOTAL 24348837 100% 350 100% 100% 337 13 350 100% 

 
7. Llistes obertes: Els ciutadans podran votar a persones, i fins i tot de diferents partits. Els 
diputats haurien de ser directament portaveus dels seus votants. La gran diversitat d'idees 
que caracteritza a cadascuna de les persones és la major garantia de pluralitat democràtica i 
d'una major representació de les idees dels electors. No obstant, si no s'aconsegueix un 
consens en aquest aspecte, un mal menor són les llistes desbloquejades. 
 
8. Nombre d'escons i territorialitat: A efectes del còmput de vots i per a una justa 
proporcionalitat entre vots i escons, es proposa una circumscripció única. No obstant això, 
és possible repartir els escons en circumscripcions més petites. D'aquesta manera, les llistes 
de candidats dels partits serien més curtes, garantint una major proximitat dels candidats als 
seus electors, ja que facilita que puguin conèixer-se millor. A més, això promou una 
descentralització dels partits polítics. 



a)  Una vegada computat el nombre d'escons que ha obtingut cada partit o coalició, es 
podrà repartir entre els candidats més votats d'aquest mateix partit o coalició. 

b)  El nombre d'escons total podrà ser 350 o 400, i es repartirà per exemple entre les 52 
províncies. El més just és disposar d'un mínim d'1 diputat per província i la resta 
s’assignaria proporcionalment a la població, però seria un mal menor si es manté la 
designació actual (2 de mínim) ja que la proporcionalitat vots-escons està garantida 
pels punts anteriors. 

c)  Per tant, cada partit podrà presentar tants candidats com escons té assignats cada 
província. En definitiva, el repartiment dels escons obtinguts per un partit s'assigna per 
ordre decreixent dels seus candidats més votats, però al seu torn, aquests candidats 
estan assignats a una determinada província, de manera que la circumscripció 
provincial (en nombre d'escons per província) és compatible amb la circumscripció 
única (en nombre de vots i escons per partit). 

 
9. Grups parlamentaris. Aquells partits polítics que obtinguin almenys 5 escons obtindran 
grup parlamentari. Els que tinguin menys de 5 escons formaran un grup mixt entre si, i 
designaran un portaveu. Això pretén promocionar el diàleg entre les petites formacions 
polítiques. 
  
10. Democràcia participativa (aquest punt encara no està consensuat per tots, però s'espera 
que ho estigui en pocs mesos). En els propers anys, tots els ciutadans disposaran de DNIe, 
que podran utilitzar-lo en qualsevol ordinador privat o públic (els ajuntaments hauran de 
garantir l'accés públic a Internet). Això comportarà molts avantatges tecnològiques per 
augmentar el grau de participació democràtica. En particular es podran dur a terme les 
següents iniciatives: 

a)  Vot electoral reversible. Pel fet de poder votar de forma electrònica, tot ciutadà podrà 
canviar el sentit del seu vot de confiança, si així ho veiés necessari, en qualsevol 
moment de la legislatura (o amb un petit temps fix de permanència). 

b)  Participació directa. Cada ciutadà tindrà el dret de renunciar (de forma provisional o 
no) a la seva quota de representació parlamentària (retirant el vot electoral si ho havia 
dipositat), a canvi de votar directament les propostes parlamentàries des d'Internet, 
amb el seu DNIe. Aquesta iniciativa es coneix com "Democràcia 4.0" 
(democracia4punto0.net). 

c)  Delegació del vot. Igual que cada ciutadà té el dret a disposar d'una quota de 
representació o de votar directament, també podrà delegar el seu dret de vot (de forma 
secreta) en qualsevol altre ciutadà. Evidentment, el ciutadà en el qual es delega, si ha 
de fer pública la seva intenció de vot, almenys durant un cert temps que s'ha de fixar. 
D'aquesta manera, qualsevol ciutadà podrà convertir al seu torn en representant d'altres, 
com si fos un diputat. Aquesta iniciativa es coneix com "Democràcia líquida" 
(www.democracialiquida.org/). 

d)  Escons virtuals addicionals. Les persones que decideixen abstenir-se en les votacions 
electorals, també podran exercir el seu dret de participació directa en les votacions 
parlamentàries. En aquest sentit, el nombre de vots addicionals es computarà com 
escons virtuals que se sumaran als escons parlamentaris. 


