El sistema d’Hondt
Procediment

EL SISTEMA D’HONDT és un mètode electoral que permet calcular el nombre de diputats o càrrecs electes que correspon a cada partit polític d’acord amb el nombre de vots que ha obtingut en les eleccions.
No és un sistema purament proporcional, i s’utilitza en una vintena de països, entre els quals hi ha
Espanya. Deu el nom al polític belga Victor d’Hondt.

ELABORA
1 Divideix per mil el nombre de vots obtinguts
per cada partit en les últimes eleccions catalanes
(prescindeix dels decimals):
Eleccions al Parlament de Catalunya, 2012

2 Dibuixa una taula com aquesta i escriu els
resultats del pas anterior.
Ho pots fer manualment o bé amb el programa
OpenOffice Calc.

Candidatures

VOTS

Candidatures

1

CIU

1.116.259

CIU

1.116

ERC-CAT Sí

498.124

ERC-CAT Sí

498

PSC-PSOE

524.707

PSC-PSOE

PP

471.681

PP

ICV-EUIA

359.705

ICV-EUIA

C’s

275.007

C’s

CUP- Alt.Esq.

126.435

CUP- Alt.Esq.

2

3

4

5

3 Divideix el nombre de vots que ha obtingut
cada partit per cadascuna de les xifres de les
columnes, que indiquen els diputats (prescindeix
dels decimals).
Candidatures

1

2

3

CIU

1.116

558

186

ERC-CAT Sí

498

4

5

5 Ara, dibuixa una segona taula com aquesta:
Candidatures

PARTITS

1r diputat
2n diputat
3r diputat
4t diputat

PSC-PSOE

5è diputat

PP

6è diputat

ICV-EUIA
C’s
CUP- Alt.Esq.

4 Marca amb el subratllador les sis xifres més
altes de tot el quadre.
Candidatures

1

2

3

CIU

1.116

558

186

ERC-CAT Sí

498

4

6 Tenint en compte les xifres més altes de tota
la taula, que has marcat abans, escriu en cada
casella blanca el nom del partit corresponent.
El nombre més alt és per al 1r diputat, el 2n nombre
més alt és per al 2n diputat, etc.

5
Candidatures

PARTITS

1r diputat

CIU

PSC-PSOE

2n diputat

PP

3r diputat

ICV-EUIA

4t diputat

C’s

5è diputat

CUP- Alt.Esq.

6è diputat

APLICA-HO
1 Calcula qui va obtenir els diputats del 7è al 10è
de l’activitat anterior.
2 Entra en la pàgina web de la Generalitat i, a
través del seu cercador, busca els resultats de les
últimes eleccions al Parlament.
A partir del nombre de vots de cada formació,
calcula qui va guanyar els deu primers escons.
A continuació, contesta les preguntes següents:

a	Quin partit polític o coalició electoral té més diputats?
Quants en té? Té la majoria absoluta? Per què?

b	A quin partit polític o coalició electoral pertany el
president del Parlament?

c Quins partits polítics són a l’oposició?

