
l PSC va presentar ahir
la seva proposta de
nou sistema electoral
català, una reforma

pendent des del restabliment de
l’autonomia i que mai no ha pros-
perat per falta d’acord entre partits.
Els socialistes adjudicarien 19 di-
putats a la regió central, ampliada
fins al litoral, i crearien un distric-
te amb diputat propi a Manresa
(amb Sant Fruitós i Sant Joan),
com també faria a Sabadell, Ter-
rassa, Girona, Tarragona, Lleida i
Reus.
La proposta de sistema elec-

toral socialista pretén con-
juntar diversos objectius:
fer que existeixin diputats
«de districte» perquè tot-
hom sàpiga quin és el «seu»
diputat; mantenir i millorar
la proporcionalitat del sis-
tema, i mantenir viu el ni-
vell territorial intermedi
entre el conjunt del país i el
districte, de manera que,
per exemple, hi hagi un
diputat de l'Anoia
però també un grup
de diputats de la Ca-
talunya Central.

Per lligar tots
aquests objectius, el
PSC proposa un sis-
tema de doble vot:
el dia de les elec-
cions, cada ciuta-
dà podrà votar, per
un costat, el diputat
del seu districte (vot a
una sola persona), i per l'al-
tra, una llista de partit a la demar-

cació. Exemple:
voto el senyor

Quintí com a di-
putat de Manresa i a

la llista del partit PQR a
la Catalunya Central. 

Catalunya es divideix en 57 dis-

trictes, més un per a residents a l’es-
tranger. Total: 58 diputats de dis-
tricte. La nit de les eleccions es mira
quin candidat ha tret més vots a
cada districte, i ja tenim els primers
58 diputats. 

Per a la resta, la cosa es compli-
ca. En primer lloc, es fa un re-
compte general dels vots a les llis-
tes de partit a tot Catalunya, s'ex-
clouen les que no han obtingut el
3%, i la resta es distribueixen 116 es-

cons de forma proporcional als
vots rebuts, i d'acord amb la regla
d'Hont. Així se sap quants diputats
toquen a cada partit. 

Després, aquests diputats es re-
parteixen per demarcacions d'a-
cord amb els resultats dels diferents
partits a les diferents demarca-
cions. Així se sap, per exemple,
quants diputats toquen al partit
PQR a Catalunya i quants d'ells a la
Catalunya Central.

D'aquesta quantitat es resten
els diputats que cada partit ja hagi
obtingut en la votació dels diputats
de districte, i la resta s'assigna a can-
didats de la llista de partit. 

Pot passar, però, que el partit
PQR ja hagi obtingut més diputats
de districte dels que li toquen pel
càlcul nacional i de demarcació.
D'això se'n diu «diputats addicio-
nals», i aquest escreix es corregeix
al tercer i darrer pas.

Aquest pas consisteix a repartir
19 escons (la diferència entre 116

i 135) de manera que es com-
pensi el fenomen dels «es-
cons addicionals». Si tot i això
encara en sobren, s'assignen

a les demarcacions amb menys
representants, però sempre man-
tenint la proporcionalitat del
càlcul general.

Per aplicar aquest sistema
cal, a més a més de les regles des-
crites, un mapa de demarca-

cions i un de districtes. Per fer el
primer, el PSC manté quasi sence-
res les províncies de Girona, Lleida
i Tarragona, i divideix la de Barce-
lona, amb algun afegit, en quatre
demarcacions: la Catalunya Central
(Osona, Bages, Berguedà, Anoia,
Solsonès, Alt i Baix Penedès i Gar-
raf), Barcelona més l'Hospitalet, i
sengles demarcacions metropoli-
tanes Est i Oest (veure mapa).

Com que els redactors han vol-
gut crear districtes no gaire diferents
en població, ajunten algunes co-
marques i en fragmenten d’altres.
Barcelona es divideix en una dot-
zena de districtes i en  canvi el Ba-
ges, el Berguedà i el Solsonès s'a-
junten en un sol districte, del qual,
en canvi, s'exclou Manresa, que
forma districte propi.

El resultat de l’aplicació del sis-
tema donaria resultats finals simi-
lars als actuals. Amb els vots de
l’any 2012 CiU passaria de 50 a 48
diputats, el PSC, de 20 a 21, ERC, PP,
ICV i C’s, repetirien, i CUP passaria
de 3 a 4.  
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El PSC proposa un nou sistema electoral
Doble vot per elegir 58 diputats de districtes uninominals i al mateix temps mantenir i millorar la proporcionalitat de la

cambra catalana  El mapa de districtes trenca comarques o les ajunta per igualar el nombre dels seus habitants
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Anàlisi MAPA DELS DISTRICTES ELECTORALS
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Vine a volar amb nosaltres,
coneix Catalunya des de l'aire
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