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 1. QUÈ ÉS LA DEMOCRÀCIA?  

Democràcia és el govern del poble.  

Allò que avui entenem per Democràcia és, en el seu conjunt i diverses variacions,  
Democràcia Representativa.  En una democràcia representativa, el poble delega la seva 
sobirania en representants que exerceixen el seu mandat en els Poders de l'Estat. 
Aquests representants són triats mitjançant normes i procediments prefixats. Aquestes 
normes han de definir uns procediments democràtics de formació, funcionament i 
finalització dels mandats d’aquests representants, és a dir, amb el major grau possible de 
participació i representativitat de la sobirania del poble en cada procés. En altres paraules, 
nosaltres votem perquè algú ens representi. Triem un representant que prengui les 
decisions per nosaltres.  

Quan hom parla de Democràcia Directa  no ens referim a quelcom ni nou ni 
diferent. En democràcia directa, el poble exerceix directament i sense intermediaris el seu 
govern.  

Tant la democràcia directa com la representativa no resulten excloents, i si bé la 
democràcia directa absoluta (aquella que incideix i afecta la totalitat del govern), avui pot 
resultar quelcom  utòpic, no és menys utòpic considerar la democràcia representativa 
absoluta com a democràtica. Com a formes de democràcia directa cal entendre totes les 
mesures individuals encaminades a establir procediments de control directe del poble vers 
el seu govern, mesures que li permetin exercir la seva sobirania directament. 

            Podem trobar nombroses formes d'entendre la Democràcia, i una d'elles és 
la Democràcia Directa. Però la Democràcia Directa no està definida. Hi ha diversos països 
que l’han integrat en els seus sistemes. L'objectiu principal és integrar el poble en les 
decisions que són adoptades. Fer que sigui mes partícip, ja que és el mateix poble qui 
repercuteix en les actuacions dels seus dirigents. El control que té el poble una vegada 
triat els seus representants en una societat organitzada a través d'una Democràcia 
Representativa és menor que mitjançant d'una adequada implantació en la societat d'una 
Democràcia Directa. Avui dia, hi ha recursos per a poder implantar-la. La democràcia ha 
d'evolucionar en paral·lel als temps que viu la societat.  

1.b. Dues formes de participació popular: democràci a directa i democràcia 
representativa.  

La llarga evolució de les formes de participació política va donar lloc a concepcions 
distintes de la ciutadania i de les formes ideals d’expressió de la sobirania popular. Ja 
entre els primers teòrics moderns de la democràcia es podia distingir entre aquells que 
advocaven en favor de l’eliminació d’estructures d’intermediació entre poble i 
responsables polítics i aquells que defensaven els mèrits de la delegació de poder vers 
les autoritats competents. Si bé és cert que en els nostres dies les institucions 
representatives dominen la vida política en les societats democràtiques, encara subsisteix 
una divisió en la teoria política contemporània on, en un extrem, trobaríem als defensors 
de la democràcia radical i, en l’altre, als advocats de la poliarquia. Val la pena detenir-se 
per a examinar el contingut d’ambdues concepcions de la democràcia, ja que els seus 
arguments estan en el rerefons de les discussions sobre la implantació dels mecanismes 
de la democràcia directa. 



Com bé assenyala Sartori (1), la definició etimològica de la democràcia és "…el 
govern o el poder del poble". No obstant això, en termes concrets, la paraula "poble" 
expressa realitats molt diverses. Sartori identifica sis referents distints de la paraula en el 
llenguatge polític: tot el món; gran nombre d’individus; classe baixa; totalitat orgànica; 
majoria absoluta; majoria limitada. Cadascun d’ells implica una definició distinta de la 
democràcia com a sistema de govern. 

La filosofia política distingeix entre Democràcia Directa" i Democràcia 
Representativa, i dóna als dos termes connotacions oposades, doncs es refereixen a 
concepcions distintes de la sobirania popular. 

La democràcia directa es refereix a una forma de govern en la qual "…el poble 
participa de manera contínua en l’exercici directe del poder". Es tracta d'una democràcia 
autogovernant. Això significa que el poble, reunit en assemblea, delibera i decideix entorn 
dels assumptes públics. És prou conegut que l’experiment històric més acabat de 
democràcia directa és el d’atenès. En els nostres dies aquesta se segueix practicant en 
petites comunitats, com en els cantons de Glaris, Appenzell i Unterwald, a Suïssa. 

Aquest exercici de la Democràcia Directa suposa l’existència d'una comunitat en la 
qual les relacions entre els integrants es donen "cara a cara", on predomina una cultura 
oral de deliberació, el nivell de burocratització és baix i el sentit del deure cívic és molt alt. 
En altres paraules, la" comunitat" i no la" societat" —en el sentit d’oposició que confereix 
la sociologia clàssica a aquests vocables— és l’entitat política que més convé al model de 
democràcia directa. 

En la filosofia política clàssica, Jean Jacques Rousseau apareix com el gran 
defensor de la Democràcia Directa. Per a ell, la sobirania del poble —que és la base del 
contracte social—no pot ser alienada, atès que l’acte de delegació nega l’essència 
mateixa de la sobirania. El sobirà no pot ser representat sinó per si mateix, sota pena de 
perdre el poder. El poble és lliure en la mesura que no delega l’exercici de la seva 
sobirania en assemblees legislatives. Més aviat és el poble, reunit en assemblea, el qual 
participa directament en la ratificació de les lleis, les quals, preferentment, han de ser 
aprovades per unanimitat. En aquest model, els magistrats electes són mers agents del 
poble i no poden decidir per si mateixos: d’aquí la insistència en la seva revocabilitat en 
qualsevol moment. Com bé subratlla Sartori, Rousseau "substitueix la idea de 
representació no electiva per la idea d’elecció sense representació". 

Si bé Rousseau assoleix identificar un aspecte problemàtic de la democràcia 
representativa, la seva proposta ha estat també àmpliament criticada. S’argumenta que el 
seu model de democràcia només pot aplicar-se a comunitats petites i que, tanmateix, la 
pràctica d’aquesta democràcia és excloent. Es calcula que en la seva natal Ginebra —que 
li va servir de model— d’un total de 25.000 habitants, eren tot just unes 1.500 aquelles 
que participaven com ciutadans en la formulació de les lleis. 

En termes concrets, Sartori distingeix entri dos tipus de democràcia directa: la 
democràcia directa observable, que correspon al model presentat dalt, i la democràcia 
directa de referèndum. En la seva manifestació extrema, la democràcia de referèndum 
suposaria l’existència d'una comunitat política en la qual els individus podrien ser 
consultats permanentment sobre els assumptes públics. Els progressos actuals de la 
cibernètica fan que aquesta possibilitat no sigui tan fantasiosa com pot semblar a primera 
vista. D’aquesta manera, se superarien les limitacions derivades de la grandària i de 
l’espai de la democràcia directa, sense haver de recórrer a la representació política. El 
retrat futurista d'una comunitat política vinculada per computadora és exagerat, però té la 
virtut de ressaltar alguns problemes de la democràcia directa. 



A part dels problemes tècnics, associats a la grandària i a la complexitat de les 
societats, la democràcia directa presenta altres deficiències, les quals són tractades en 
l'última secció d’aquesta obra. Entre elles, destaca la possibilitat de manipulació, que en la 
democràcia d’assemblees s’expressa mitjançant el recurs a la demagògia i que en la 
democràcia de referèndum es presenta al dissenyar l’agenda de les decisions que hauran 
de prendre’s. En el primer cas, a més, sempre existeix el perill que les decisions 
responguin a les passions i a l’espontaneïtat dels assembleistes. En ambdós casos, no 
existeixen límits al poder de la majoria. 

En contrast, s’aprecien les virtuts de la democràcia representativa. Sartori la 
defineix com una “Democràcia Indirecta, en la qual el poble no governa però tria 
representants que el governin". 

Com ja s'ha esmentat, en els seus orígens la noció de representació política no estava 
associada a una forma de govern democràtic. A l'Edat Mitjana la doctrina política va 
pretendre establir un pont entre poder nominal i exercici del poder, mitjançant la ficció de 
la representació. Quan els monarques reunien els estaments, els seus membres 
delegaven l’exercici del poder a una altra persona. En realitat es tractava d'una 
presumpció de delegació, amb la qual cosa s’evitava que els representants fossin 
realment triats. 

Thomas Hobbes, en el famós capítol XVI del Leviatán, fa la primera anàlisi 
profunda entorn del problema de la representació política, i distingeix entre la persona 
natural (les paraules de la qual i accions són pròpies) i la persona artificial (que encarna 
paraules o accions d'altres persones). No obstant això, no proposa una discussió en 
termes de sobirania popular. Més aviat usa el concepte de representació per a justificar 
l’obligació política dels súbdits cap al sobirà i legitimar, de fet, l'autoritat d’aquest últim. 

Més tard, amb el desenvolupament del pensament liberal, representació i 
participació política real es vinculen. James Madison, en El Federalista, assenyala que la 
representació política constitueix un substitut ideal de la democràcia directa en països de 
gran extensió. Per a ell, les institucions representatives són llocs de representació de 
persones, no d’interessos. De fet, considera que l’existència d’interessos i de faccions 
constitueix una amenaça per al bé comú; no obstant això, és inevitable que es multipliquin 
en països de gran extensió. Per això, les institucions representatives serveixen per a 
anul·lar les faccions i produir un equilibri. Com bé ho sintetitza Hanna Pitkin: "…Madison 
concep la representació com una manera de concentrar un conflicte social perillós en un 
fòrum central únic, on pot ser controlat per mitjà de l’equilibri i del bloqueig". 

El vincle entre interessos i representació política és expressat, de manera més 
clara, en els escrits dels utilitaristes Bentham i Mill. Encara que en les seves obres existeix 
un problema de coherència interna entre la seva noció d’interès individual i la 
representació política d’aquests interessos, per a ells la representació és la millor manera 
d’assegurar la congruència d’interessos entre la comunitat i el govern. Per això, l’elecció 
freqüent dels representants garanteix que aquests actuïn acord als interessos dels seus 
electors. 

John Stuart Mill, en les seves Consideracions sobre el govern representatiu, 
advoca també en favor d’aquest model de democràcia i unifica els arguments de Madison, 
Bentham i Mill. Per a ell, "un govern representatiu, l’extensió i el poder del qual estan 
limitats pel principi de llibertat (…), constitueix una condició fonamental per a l’existència 
de comunitats lliures i d'una prosperitat enlluernadora". Stuart Mill reprèn l’argument de 
Madison quant a la funció d’equilibri d’interessos que ocupen les institucions 
representatives. AL seu judici, l’integrés col·lectiu és millor servit per la trobada dels 



interessos particulars. Per això, es manifesta per la lliure expressió de tots aquests 
interessos, així com per una regla de majoria que suposi el respecte als interessos de la 
minoria, del sufragi universal i de la representació proporcional. En els nostres dies, els 
arguments que més s’utilitzen en defensa de la democràcia representativa destaquen que, 
en ella, la presa de decisions es realitza amb suficient informació en la mesura que es 
desenvolupa a través de diverses etapes i d'una sèrie de filtres. Així, les limitacions a la 
participació, associades a la grandària i a la complexitat de les societats, poden ser 
superades. A diferència de la Democràcia Directa, la representació permet una política 
positiva que evita la polarització en la societat. Així, les minories tenen veu i els seus drets 
estan millor protegits. 

És cert que en el moment de legislar o de participar en la presa de decisions 
públiques, el representant no sempre serveix de manera pura els interessos dels seus 
representats. Les seves lleialtats estan dividides entre aquests, el seu partit polític i els 
seus valors i ideals personals. No obstant això, en els sistemes polítics moderns la 
representació no pot i no ha de concebir com un acte directe i immediat. Com bé ho 
ressalta Hanna Pitkin: "Quan vam parlar de representació política ens referíem a individus 
que actuen en un sistema representatiu institucionalitzat i és en aquest context que les 
seves accions es tornen representatives". 

En el món modern, són aquestes institucions representatives aquelles que constitueixen el 
marc de la vida democràtica. Els mecanismes de la democràcia directa, com ara el 
plebiscit, la iniciativa popular o la revocació de representants, han de ser estudiats dintre 
d’aquest marc. En termes institucionals, la relació entre ambdues formes de democràcia 
tendeix a ser més complementària que antagònica. Com ho assenyala el politòleg Maurice 
Duverger, els mecanismes esmentats anteriorment expressen més aviat una forma de 
democràcia semidirecta, atès que funcionen més com a correctius que com pilars de la 
vida democràtica moderna. Examinem ara la història i els diferents tipus de mecanismes 
de consulta directa. Veurem com les seves característiques institucionals produeixen 
efectes diferenciats. 

  

  

  

(1)  Giovanni Sartori. Va néixer a Florència, Itàlia, en 1924. En 1946 es va llicenciar en Ciències Socials en 
la Universitat de Florència. Com a docent de Filosofia Moderna, Lògica i Doctrina de l'Estat va impulsar la 
creació de la primera Facultat de Ciències Polítiques a Itàlia, la Cessés Alfieri. Va fundar en 1971 la Rivista 
Italiana di Scienza Política. Va exercir també la docència en les universitats de Stanford, Yale, Harvard i 
Columbia. És doctor honoris causa per les Universitats Georgetown de Washington (Estats Units), 
Guadalajara (Mèxic) i Buenos Aires (Argentina). Els seus treballs entorn de la ciència política i als sistemes 
polítics s'han aproximat al món de la comunicació quan ha analitzat el paper dels mitjans en la societat 
actual, especialment en Homo videns. La societat teledirigida (versió espanyola editada per Taurus, Madrid, 
1998; portuguesa, Homo videns. Televiso i pós-pensamento, Terramar, Lisboa, 1999 i Edusc, Bauru, 2001). És 
membre de la Accademia Nazionale dei Lincei i editorialista de Corregués della Sera. Des de 1988 és 
vicepresident de Societá Allibera, destinada a l'estudi i la promoció dels ideals liberals en la societat. 



2. DEMOCRÀCIA DIRECTA.  

La Democràcia Directa consisteix en la implicació popular en totes les decisions 
importants que actualment es prenen en els parlaments. 

En la seva concepció més extensa, aquesta implicació es pot concretar en els drets 
a: 

• Proposar iniciatives legals o modificacions en la constitució, mitjançant 
peticions acompanyades del nombre requerit de signatures de ciutadans.  

• Celebrar referèndum sobre qüestions substantives i en particular que cert tipus 
de decisions siguin preses o puguin ser vetades mitjançant consulta popular.  

• Iniciar processos de destitució dels representants electes.  

No obstant això, en la seva concepció més possibilista i pragmàtica, pot entendre’s 
per democràcia directa qualsevol procediment que comporti la implicació popular en la 
presa de decisions polítiques. 

La democràcia directa no exclou la democràcia representativa. Tota democràcia és 
imperfecta, però cada democràcia imperfecta pot d’alguna forma perfeccionar-se. La 
democràcia directa és una mica menys imperfecta que la democràcia purament 
representativa. 

• La Democràcia directa té la capacitat potencial d’enriquir la cultura política i 
d’integrar societats multiculturals millor que la democràcia indirecta perquè: 

 

o La democràcia directa fa la política més comunicativa: els qui 
posseeixen el poder han de justificar com l’exerceixen amb major 
freqüència, detall i convenciment i els qui es troben en l’oposició es 
veuen forçats a ser més precisos en les seves propostes i a exposar-
les a debat públic.  

o En el context de la democràcia directa, el canvi polític es pot entendre 
com un procés col·lectiu d’aprenentatge. Qualsevol és potencialment 
un agent de canvi i participa en aquest procés d’aprenentatge  

o Encara que els canvis poden de vegades prendre més temps, queden 
més profundament arrelats en la ciutadania.  

Els reptes de la democràcia directa són de gran envergadura. Com és inevitable, 
els riscos d’abús també. Per tant, els avanços cap a la democràcia directa s’han de 
sospesar mitjançant la discussió oberta, la investigació empírica i la legislació comparada. 

2.b. Història de la Democràcia Directa.   

Democràcia:  (del grec, demos, ‘poble’ i kratein, ‘governar’), sistema polític pel qual 
el poble d'un Estat exerceix la seva sobirania mitjançant qualsevol forma de govern que 
hagi decidit establir.  

El govern del poble va tenir un important paper en les democràcies de l’era 
precristiana. A diferència de les democràcies actuals, les democràcies de les ciutats Estat 
de la Grècia clàssica eren Democràcies Directes, on tots els ciutadans tenien veu i vot en 
els seus respectius òrgans assemblearis. No es coneixia el govern representatiu o 
democràcia indirecta, innecessari a causa de les petites dimensions de les ciutats Estat 
(no sobrepassaven gairebé mai els 10.000 habitants). El poble  es reunia en Assemblea 
per a deliberar i votar sobre els assumptes més importants.  



Atenes. A l’alba es desplegava un estendard. Els ciutadans anaven arribant i 
s’asseien en les graderies de la Plaça del Mercat d'Atenes: la Ágora. Davant, en una 
plataforma de pedra, estaven els magistrats que  presidirien l'Assemblea. Començaven la 
sessió amb una cerimònia religiosa. Es cremava encens, un herald recitava una oració 
demanant als déus que es mostressin propicis i una maledicció contra qualsevol que 
intentés enganyar al poble.  

Llavors el president, en nom del Consell dels Cinc-cents, exposava les qüestions 
que s’anaven a discutir i preguntava a l’assemblea si volia discutir-les. Els ciutadans 
responien alçant les mans. 

Començava la deliberació. L’herald deia en veu alta: “Qui vol prendre la paraula”? 
Tots els ciutadans tenien dret a fer ús de la paraula i, quan diversos la demanaven 
simultàniament, era preferit el de més edat. 

L’orador pujava a la tribuna, plataforma ampla en la qual es podia parlar caminant. 
Es col·locava al cap una corona de Murta, indicant ocupar una funció religiosa, per la qual 
cosa estava prohibit interrompre’l. L’assemblea escoltava en silenci. 

Una vegada que tots els oradors havien parlat, el president preguntava a 
l’assemblea si acceptava o rebutjava la proposició i els ciutadans responien alçant les 
mans. 

El mateix es feia amb les altres qüestions, que s havien de resoldre durant la 
sessió.. 

A l’acabarà la votació, l’ herald pronunciava una oració religiosa i l’assemblea es 
dissolia. 

Les proposicions acceptades per l’assemblea es consignaven en forma de decrets. 
Al capdavant es posava el nom del president, del secretari i del ciutadà que havia 
presentat la proposició. D’aquesta sort els ciutadans sabien qui els havia induït a prendre 
una mesura. El ciutadà que havia presentat una proposició seguia sent responsable de les 
seves conseqüències.  Qualsevol podia iniciar contra ell un procés i, si el tribunal el 
declarava responsable pels danys soferts per la ciutadania, era condemnat a multa i podia 
ser privat dels drets de ciutadà. 

El tribunal o assemblea de justícia era molt menys nombrosa que la de govern. 

Tots els anys es nomenaven per sorteig els seus membres. Eren aproximadament 
6000 en total, però no es reunien alhora , sinó dividits en seccions de 500 membres 
cadascuna. 

Al matí els membres es reunien en la plaça pública. Un magistrat presidia el tribunal, 
constituït d’ordinari per 500 ciutadans, de vegades per mil i de vegades per mil cinc-cents 
o dos mil. 

Els dos litigants es presentaven en persona, perquè ells mateixos havien de 
defensar-se. Parlaven per torn, un temps determinat. En la sala hi havia un rellotge 
d’aigua. El litigant tenia dret a parlar durant tot el temps que queia aigua, però no més. 

Quan havien acabat els discursos, els ciutadans sense deliberar entre ells, votaven 
dipositant en una urna pedretes blanques o negres. 



El poder legislatiu i el poder judicial eren exercits per la ciutadania. No hi havia 
possibilitat que els ciutadans prenguessin una mesura en la seva pròpia contra i, si eren 
induïts per algun ciutadà a través d'un discurs enganyós a fer-lo, després podien jutjar-lo i 
condemnar-lo, com així també corregir l’error. En síntesi: EL PODER PÚBLIC ERA 
EXERCIT PER LA CIUTADANIA. 

Si els grecs van ser els primers a practicar la democràcia directa, els romans van 
ser els qui li van donar usos més amplis. A partir del segle IV abans de Crist, les autoritats 
romanes van recórrer al plebescitum per a legitimar les seves decisions davant 
l’assemblea dels plebeus.  

Després, la pràctica del plebiscit va ser utilitzada per a definir problemes de 
sobirania. El 1420, els ciutadans de Ginebra van rebutjar, en assemblea, l’annexió de la 
ciutat al comtat del mateix nom que acabava de ser comprat pel duc de Saboia. En 1552, 
França va recórrer al mateix procediment per a legitimar la seva annexió de la ciutat de 
Metz. 

Amb la Revolució Francesa i la lenta consolidació de les formes de govern 
democràtic, la seva aplicació es va tornar més comuna. La renúncia formal dels 
revolucionaris francesos a la conquesta d'altres pobles els va obligar a buscar un 
mecanisme de legitimació dels seus avanços militars en el continent: el plebiscit va 
aparèixer com la forma més "democràtica" de justificar l’annexió de territoris aliens a 
França. Napoleó Bonaparte va utilitzar molt aquest mecanisme per a justificar les seves 
campanyes militars en sòl europeu, però també el va emprar tres vegades en la política 
interna per a l’aprovació de modificacions a la Constitució que van consagrar, a poc a poc, 
la concentració del poder en les seves mans. 

A Amèrica, algunes de les tretze colònies de la Nova Anglaterra (Massachussets, 
Connecticut, New Hampshire i Rhode Island) van sotmetre les seves noves constitucions 
a l’aprovació popular per la mateixa via, a partir de 1778 

Al segle XIX, el procediment va començar a ser part de la vida política interna 
d’alguns països. A Suïssa, per exemple, aquesta pràctica, difosa a nivell dels cantons, va 
ser incorporada a les dinàmiques de reforma constitucional i d’elaboració de les lleis a 
nivell federal. A França, Lluís Napoleó Bonaparte la va utilitzar per a justificar el seu cop 
d’estat constitucional el 1851-1852. Després, va tornar a emprar aquest recurs per a 
legitimar l’annexió a França de Niça i de la Savoià, així com per a fer aprovar les seves 
reformes liberals de fi de règim. A Itàlia, els piemontesos van utilitzar el plebiscit per a 
afermar el seu control sobre el procés d’alliberament i d’unificació del país. Als Estats 
Units, alguns estats secessionistes van sotmetre a l’aprovació dels seus votants la seva 
separació de la Unió Americana. 

D'una manera o altra, la consulta popular directa segueix vinculada al concepte de 
sobirania exercit cap a endins (canvi constitucional) o cap a fora (declaració 
d’independència). Per això, a partir de la Primera Guerra Mundial, organitzacions 
internacionals com la Lliga de les Nacions i, després, les Nacions Unides, la van usar per 
a resoldre problemes de límits territorials i de sobirania. 

Per altra banda, l’impulsa de moviments de caràcter populista en les democràcies 
anglosaxones de finals del segle XIX va contribuir a que els mètodes de democràcia 
directa fossin aplicats per a resoldre qüestions d’índole ètica, que anaven més enllà de les 
identitats partidistes (la prohibició del consum d’alcohol, per exemple), així com problemes 
de dimensió local o regional. Actualment, la crisi de governabilitat de les democràcies 



consolidades propicia la tornada d’aquests corrents populistes, i també dels reclams per a 
un ús més estès dels instruments de la Democràcia Directa. 

Fins al 1978 el referèndum, com procediment de consulta nacional, havia estat 
utilitzat més de 500 vegades, 217 d'elles només en el cas de Suïssa.  

 

2c. Els instruments de la democràcia directa  

La major part dels especialistes classifica als instruments de la democràcia directa 
en tres categories: el referèndum, la iniciativa popular i la revocació de mandat. 

Farley distingeix entre el referèndum, mitjançant el qual els ciutadans són 
convocats per a acceptar o rebutjar una proposta del govern; el plebiscit, que serveix 
perquè els ciutadans decideixin entre acceptar o rebutjar una proposta que concerneix a 
la sobirania, i la iniciativa popular, procediment mitjançant el qual els ciutadans accepten o 
rebutgen una proposta emanada del mateix poble.  

Per la seva banda, Butler i Ranney al·leguen que la distinció entre "plebiscit" i 
"referèndum" no és molt clara. L'ús del primer terme és més antic i deriva directament de 
les pràctiques romanes de legislar per via de consulta a les tribus de la plebe de Roma. La 
noció de " referèndum" apareix més tard (finals del segle XIX), encara que ja s’utilitzava a 
Suïssa uns 200 anys enrere; prové de la locució llatina ad referendum, que al·ludeix a la 
pràctica de referir certes qüestions de govern al poble. En espanyol la paraula plebiscit és 
d’ús més comú, si bé referèndum apareix com un terme més genèric. 

Aquests mateixos autors identifiquen tres instruments de la democràcia directa. La 
revocació de mandat, que és la menys utilitzada, és una variant invertida de l’elecció de 
representants: a partir d'una petició popular que ha de reunir certs requisits (un nombre 
determinat de signatures, per exemple), se sotmet a l’aprovació dels votants la 
permanència en el seu càrrec o la remoció d'un representant electe abans del termini 
determinat per la llei. El referèndum implica la participació del poble en el procés legislatiu, 
per mitjà de la consulta directa. I la iniciativa popular és una subcategoria del referèndum, 
en la qual la proposta sotmesa a votació té el seu origen en l'electorat: la república de 
Weimar, Itàlia i Suïssa han emprat aquesta fórmula a nivell nacional.  

Thomas Cronin proposa una classificació similar dels mecanismes de la 
democràcia directa. La iniciativa popular és el procediment que permet als votants 
proposar una modificació legislativa o una esmena constitucional, al formular peticions 
que han de satisfer requisits predeterminats. El referèndum sotmet una llei proposada o 
existent a l’aprovació o al rebuig dels ciutadans; en alguns casos el veredicte popular 
comporta una noció d’obligatorietat i en uns altres té fins consultives. El referèndum 
popular o de petició és aquell en el qual cal sotmetre una nova llei o esmena 
constitucional a l'electorat, com part del mecanisme de ratificació. Finalment, la revocació 
de mandat permet als votants separar a un representant del seu càrrec públic mitjançant 
una petició que ha de satisfer certs requisits; es distingeix del procés de impeachment, 
que es tracta únicament d'un judici polític sense implicacions legals.  

Dels tres o quatre mecanismes esmentats amb major freqüència pels especialistes, 
les diferents modalitats del plebiscit referèndum són les de major interès. 

Butler i Ranney estableixen la tipologia següent: 



a) El referèndum controlat pel govern: En aquest cas, els governs tenen un control 
gairebé total de les modalitats d’aplicació de la consulta popular. D’aquesta 
manera, decideixen si s'ha de realitzar el referèndum, la temàtica de la consulta 
i la seva data. També tenen la responsabilitat de formular la pregunta. Així 
mateix, exerceixen la facultat de decidir quina és la proporció necessària de 
vots perquè la majoria sigui suficient i si el resultat ha de ser considerat com 
obligatori o indicatiu. 

b) El referèndum exigit per la Constitució: En alguns països la Constitució exigeix 
que certes mesures adoptades pels governs siguin sotmeses a consulta popular 
abans de promulgar-se: en general, aquestes mesures són esmenes 
constitucionals. Els governs tenen la llibertat de decidir si les noves lleis són 
elevades al rang d’esmena constitucional i, per descomptat, determinen el seu 
contingut. Però el referèndum obligatori decideix si s’incorporen o no a la 
Constitució. 

c) El referèndum per via de petició popular: En aquest cas, els votants poden 
formular una petició exigint que certes lleis adoptades pel govern siguin 
sotmeses a l’aprovació dels electors. Quan la petició reuneix certs requisits 
(determinat nombre de signatures, per exemple), la o les lleis s’han de sotmetre 
a referèndum. Si resulten rebutjades no poden ser promulgades, qualsevol que 
fos la voluntat del govern referent a la o les esmentades lleis. 

d) La iniciativa popular: Els votants poden formular una petició per a obligar que 
certes mesures no contemplades en l’agenda legislativa del govern siguin 
sotmeses a l’aprovació directa de l'electorat. En el cas que la mesura sigui 
aprovada en referèndum tindrà, força de llei, encara que el govern s’oposi.  

Cada tipus de referèndum tendeix a determinar el marge de maniobra del govern i 
els diferents graus d’obligatorietat de la decisió popular. El primer tipus d’ells és el més 
comú. L’avantatge per al govern resideix, en aquest cas, que pot fixar les regles del joc i, 
en general, els seus resultats són indicatius, cosa que els permet ampliar els seus límits 
d’actuació política. Per exemple, la majoria necessària per a l’aprovació d'una proposta 
pot diferir d'una estricta interpretació de la majoria absoluta; això és important en el cas de 
decisions significatives que divideixen a l'opinió pública nacional, quan els governs 
busquen majories molt més àmplies per a la seva actuació. 

Els altres tipus de referèndum involucren més als ciutadans en el procés 
d’elaboració de les lleis; confereixen un aspecte d’obligatorietat en la interpretació de la 
decisió pública i fan de la consulta ciutadana un pas més en la ratificació de les lleis. En 
certa manera, l’existència d’aquestes modalitats obliga a la instància legislativa a buscar 
consensos més sòlids en les etapes prèvies d’elaboració de les lleis. 

Hi ha aspectes tècnics que influeixen sobre els tipus de referèndum. En el cas dels 
tres últims tipus, la majoria que s’estableixi pot agilitar o entorpir el procés legislatiu. De la 
mateixa manera, quan la consulta s’origina en una petició popular, el nombre de 
signatures necessàries i el termini permès per a la seva recol·lecció afecten les 
possibilitats d’utilització d’aquest mecanisme. 

Les condicions de competència resulten també importants i varien d'un país a un 
altre: l’organització dels partidaris de les diferents opcions, les condicions de finançament 
de les campanyes, la participació del govern en elles, l’accés als mitjans de comunicació, 
la durada de l'activitat proselitista i els requisits d’inscripció dels votants, són tots elements 
que cal considerar en l’avaluació dels referèndum.  



3. LA DEMOCRÀCIA DIRECTA A ESPANYA.  

A Espanya és difícil posar exemples de democràcia directa sense introduir-se en 
debats polítics i ideològics. Han sorgit diversos partits polítics que es basen en aquesta 
política o s’apropien d’aquesta idea per a diferenciar-se d'altres partits ja instaurats. A 
Espanya s’entén el vot ha la democràcia directa més com un vot escombraries o de càstig 
als partits politics. 

Podem fer referència a UNA ALTRA DEMOCRÀCIA ÉS POSSIBLE,  que 
s’identifiquen com “un col·lectiu de persones inconformes amb l’actua-la sistema 
democràtic amb l’objectiu d’intentar aconseguir una veritable democràcia, canviant des de 
dintre l’actua-la sistema”. Aquest moviment pren com bandera la democràcia directa però 
entrant en el joc de la política plantant cara al partits polítics amb major representació amb 
les eines ja classistes d’estar en contra de tot el que hi ha actualment, tot aquesta mal. 

Consultes populars 

A l’Estat espanyol, fins ara, les consultes populars en àmbits superiors al municipal 
només es preveuen en tres supòsits molt concrets ( que, tot sigui dit, s’han esdevingut 
molt poc freqüentment) 

1) El referèndum consultiu per a les decisions polítiques d’especial 
transcendència (art. 92 de la Constitució)(2), com va ser el cas del 
referèndum de l’OTAN o de la Carta magna europea; el referèndum 
constitucional per ratificar 

2) Les reformes constitucionals (art. 167 i 168 de la Constitució) )(3); 

i 3) El referèndum per ratificar els estatuts d’autonomia (art. 151 de la 
Constitució) )(4). 

A banda d’aquest tres supòsits, en la constitució espanyola actual els referèndums 
també es preveuen en l’àmbit municipal, on a instància dels ciutadans, un municipi pot 
endegar el procediment per celebrar un referèndum que, sempre en última instància, 
haurà d’autoritzar l’Estat. En aquest àmbit, Andalusia, Nevera i Catalunya han promulgat 
lleis que regulen el desenvolupament d’aquestes consultes. 

Pressupostos participatius 

Una altra faceta de democràcia directa seria els pressupostos participatius que a 
Espanya se n’han desenvolupat diversos casos, tots ells inspirats em l’experiència de 
Porto Alegre (Brasil) 

Em més d'una desena de municipis petits, escampats pel territori nacional, sobretot 
a Andalusia i Catalunya, i algunes ciutats de mitjana grandària, com Còrdova i Albacete, 
han assajat fórmules de participació ciutadana directa en l’elaboració dels pressupostos. 
Ciutadans del carrer que ocupen els llocs de regidors i proposen inversions al ple 
municipal en un exercici de democràcia participativa. Les pròximes eleccions 
autonòmiques i municipals de maig serveixen perquè molts candidats a alcaldes hagin 
introduït aquesta fórmula en els seus programes. La idea està prenent cos en grans 
ciutats com Madrid. 

A Espanya es va començar a assajar en municipis petits i ja en algunes grans 
ciutats. En són exemples  Cabezas de San Juan (15.000 habitants, Sevilla), Puente Genil 



(28.000 habitants, Còrdova) i Rubí (60.000 habitants, Barcelona). I ciutats mitjanes, com 
Còrdova (318.000 habitants) i Albacete (145.000 habitants). 

L'Ajuntament de Còrdova, governat per Esquerra Unida i PSOE, porta dos anys 
desenvolupant el seu programa de pressupostos participatius, informa José Miguel 
Muñoz. Els cordovesos intervenen a través d’assemblees que se celebren en els 14 
districtes de la ciutat, a les quals tenen accés tots els ciutadans, pertanyin o no a 
associacions veïnals. 

El 2001, van participar en el procés 3.500 veïns, que van discutir sobre 
infraestructures. “El 2002 es va ampliar a educació, solidaritat i relacions ciutadanes”, 
explica Ernesto Ganuza, investigador de l'Institut d'Estudis Socials Avançats, que ha 
assessorat el projecte. 

Els cordovesos han influït en la destinació d'un terç de les inversions municipals, 
ella qual cosa suposa un 4% del pressupost local, al voltant de 8,2 milions d’euros. “Més 
que la importància quantitativa, es busca la transparència de la gestió municipal”, afirma 
Ganuza. 

Cabezas de San Juan, a Sevilla, ha assolit una implicació encara major dels seus 
veïns. L’ajuntament va obrir els seus comptes a la participació ciutadana l’any 2000, amb 
les despeses en infraestructures. El 2001 hi va sumar l’àrea social (educació, festes, 
joventut, entre altres). L’any passat es va sumar l’habitatge i ocupació. 

Els veïns ja decideixen gairebé el 50% del pressupost, que aquest any ascendeix a 
7,8 milions d’euros', indica el coordinador dels pressupostos participatius, Javier Alzina. 
Un 10% de la població participa en el procés. Per a la pròxima legislatura, l’equip de 
Govern pensa obrir a la participació ciutadana les despeses corrents. 

Rubí, a 25 quilòmetres de Barcelona, és el protagonista de la major experiència de 
democràcia participativa a Catalunya. L’ajuntament governat per Iniciativa per Catalunya-
Verds, va aprovar el 2002 el primer pressupost elaborat amb aquesta fórmula. Els 
ciutadans van decidir en què invertir 4 milions d’euros sobre els 12 milions del capítol 
d’inversions. 

Els veïns duien anys reivindicant que l’avinguda de l'Estatut es convertís en una 
rambla (amb un passeig central), i aquesta va ser una de les propostes presentades. El 
passeig serà inaugurat al maig. Segons explica Enrique García, director de serveis 
centrals de l’ajuntament, a la fi d’abril començaran les assemblees per a decidir les 
inversions de l’any que ve, informa Rosario Correro. 

Els municipis barcelonins de Sant Feliu de Llobregat , Esparreguera i Sabadell 
també han preguntat als seus ciutadans com emprarien els diners públics, però en 
aquests casos les decisions no són vinculants. 

 Albacete és la ciutat espanyola on s'ha assajat amb major ímpetu aquesta fórmula. 
Té ja quatre anys d’experiència (els de 2004 seran els quarts pressupostos municipals) 
amb el compromís de cedir el 10% dels ingressos a aquestes tasques (una mica més de 
12 milions d’euros). Un total de 119 associacions formen part del Consell de Pressupostos 
Participatius que negocia amb els grups polítics la despesa municipal. La iniciativa ha 
despertat l'interès d'altres municipis. A les assemblees d'Albacete han assistit 
representants de Rocafort, Sagunt, Saix i Vigastro (València), Ciudad Real, Coslada 
(Madrid) i Múrcia. Per als pressupostos de 2003, el ple municipal presidit per l’alcalde 
socialista Manuel Pérez Castell ha inclòs propostes dels ciutadans, com l’obertura de 120 



places de menjadors escolars i la creació d'una empresa mixta (Rubial) que gestioni la 
construcció de més de 2.000 habitatges. José María Mendiluce, candidat dels Verds a 
l’ajuntament de Madrid, segueix aquests passos. Mendiluce proposa implantar un model 
en la capital, en el qual el 70% de les inversions es decideixi pels ciutadans de cada 
districte. 

(2)  Article 92 

1. Les decisions polítiques de transcendència especial podran ser sotmeses al referèndum consultiu de tots els ciutadans. 

2. El referèndum serà convocat pel rei a proposició del president del Govern, autoritzada prèviament pel Congrés dels 

Diputats. 

3. Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diverses modalitats de referèndum previstes per la 

present Constitució. 

 
(3)  Article 167 

1. Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de les tres cinquenes parts de cada una 

de les cambres. Si no hi hagués acord entre totes dues, s’intentarà obtenir-lo mitjançant la creació d’una Comissió de 

composició paritària de diputats 

i senadors que presentarà un text que serà votat pel Congrés i pel Senat. 

2. En cas de no aconseguir-se l’aprovació mitjançant el procediment de l’apartat anterior, i sempre que el text hagués 

obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del Senat, el Congrés, per majoria de les dues terceres parts, podrà 

aprovar la reforma. 

3. Una vegada hagi estat aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, 

sempre que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les cambres, dins l’espai dels quinze dies 

següents al de l’aprovació. 

Article 168 

1. Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectés el títol preliminar, el capítol segon, 

secció 1a del títol I, o el títol II, es procedirà a l’aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada cambra, i a la 

dissolució immediata de les Corts. 

2. Les cambres elegides hauran de ratificar la decisió i procedir a l’estudi del nou text constitucional, que haurà de ser 

aprovat per majoria dels dos terços de les dues cambres. 

3. Aprovada la reforma per les Corts Generals, se sotmetrà a referèndum per a la seva ratificació. 

 
(4)  Article 151 

1. No caldrà deixar transcórrer el termini de cinc anys a què es refereix l’apartat 2 de l’article 148 en cas que, dins el 

termini que estableix l’article 143.2, acordin la iniciativa del procés autonòmic, a més de les diputacions o els òrgans 

interinsulars corresponents, les tres quartes parts dels municipis de cadascuna de les províncies afectades, les quals 

representin, com a mínim, la majoria del cens electoral de cadascuna i sigui ratificada mitjançant un referèndum pel vot 

afirmatiu de la majoria absoluta dels electors de cada província en els termes que estableixi una llei orgànica. 



 

ALGUNES EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS  

Molts països han recorregut a mecanismes de consulta directa però, llevat de 
Suïssa i d’alguns estats dels Estats Units (Califòrnia, Dakota del Nord), poques comunitats 
polítiques els han integrat com a procediment normal del procés legislatiu. Aquesta secció 
revisa, breument, algunes experiències internacionals referent a això. En cada cas es 
prenen en consideració la utilització del recurs, els mecanismes de la consulta i els 
efectes sobre el sistema polític. 

4.1. CANADÀ  

El sistema polític canadenc, amb la seva tradició britànica, col·loca la noció de 
representació política en un lloc privilegiat. El parlamentarisme i la funció dels legisladors 
assumeixen un paper gairebé mític en la legitimació de les institucions polítiques 
canadenques. Això es veu potenciat a causa de la flexibilitat amb la qual es pot fer ús 
d’eleccions generals per via de la moció de censura votada pel parlament, o per la de 
dissolució de la Legislatura decretada pel govern, transforma moltes vegades les conteses 
electorals en consultes populars entorn d'una qüestió específica. Per exemple, les 
eleccions de 1988 van ser realitzades explícitament entorn de la ratificació de l'Acord de 
Lliure Comerç amb Estats Units. 

No obstant això, moltes vegades en la història canadenca s’han aixecat veus que 
han reclamat l’ús d'instruments de consulta directa. Tres vegades el govern federal va 
sotmetre iniciatives polítiques a consulta nacional. Les deu províncies també van fer ús 
del referèndum per a consultar l’aprovació de canvis legislatius, i a nivell local el 
mecanisme s'ha utilitzat amb més freqüència. 

Els tres referèndum que van tenir lloc a nivell nacional es van destacar per la seva 
índole excepcional: davant situacions qualificades com urgents, els governs van recórrer 
al plebiscit de manera ad hoc. No va ser fins a 1992 quan el govern federal va adoptar 
una llei permanent sobre les consultes directes, tot i que el seu contingut estipula que serà 
sotmesa a revisió. No obstant això, crida l’atenció que a Canadà el referèndum juga un 
paper molt més polític que legislatiu, doncs les tres consultes realitzades van tenir un 
caràcter indicatiu i van estar associades a situacions polítiques difícils. 

El l898, el govern de Sir Wilfrid Laurier, per a complir amb una promesa electoral, 
va promulgar l'Acta del Plebiscit sobri la Prohibició. Aquesta llei va adaptar les 
disposicions generals de la Llei Electoral del Canadà. La votació a nivell nacional, en la 
qual va participar 45 per cent de l'electorat, va llançar un saldo de tot just 51 per cent a 
favor de la mesura. Les províncies angloparlants van aprovar la proposta amb més de 60 
per cent mentre que Quebec la va rebutjar amb més de 80 per cent. Davant tal situació, el 
govern federal va preferir la inacció i va transferir el problema als governs provincials.  

Els resultats d’aquesta consulta van posar en evidència el problema que suscita 
l’accentua’t regionalisme canadenc, que tendeix a expressar tendències oposades en les 
consultes nacionals, afeblint els efectes legitimadors del mecanisme. 

El 1942, el primer ministre Mackenzie King va cridar a referèndum per a alliberar al 
seu govern de la promesa electoral de no usar la conscripció per a dur tropes 
canadenques a combatre a ultramar. La Llei de Plebiscit del Domini es va votar aquell 
mateix any amb caràcter especial i únic. Altra vegada, els resultats van expressar la 



diversitat cultural del Canadà: en les províncies angloparlants el vot a favor de la mesura 
va ser de 4 per l, mentre que a Quebec va ser exactament el contrari. Això va plantejar un 
problema d’interpretació que va permetre al govern retardar l’adopció de la mesura durant 
dos anys.  

El 1992, els acords constitucionals de Charlottetown entre el govern federal, els 
governs provincials i els representants de les nacions indígenes van ser sotmesos a 
l’aprovació de la ciutadania canadenca en el seu conjunt. Els terminis van estar definits 
per l’existència prèvia d'un emplaçament a referèndum provincial a Quebec per a octubre 
de 1992, a tot tardar. El govern federal del primer ministre Mulroney va votar la Llei de 
Referèndum de 1992. El 26 d’octubre d’aquest any, l'electorat canadenc va votar la 
proposta del govern federal mentre que els quebequeses es van pronunciar per separat 
sobre la mateixa proposta que, al final, va ser rebutjada per 54.2 per cent dels votants. 
Una vegada més, es van manifestar les peculiaritats regionals: quatre províncies van votar 
a favor i sis en contra. De les sis que van estar en contra, una ho va fer perquè el nou 
arranjament constitucional no li atorgava suficients poders (Quebec) i les altres perquè 
van estimar que l’acord concedia massa poders a aquesta província. No es va implantar la 
reforma constitucional i va ser l’inicia de la fi per al govern de Mulroney. 

La Llei de Referèndum de 1992 contempla els aspectes següents: 

a) El govern pot cridar a plebiscit sobre els aspectes constitucionals que li semblin 
pertinents. La proposta pot contenir una o diverses preguntes. La consulta pot 
aplicar-se al conjunt del territori nacional o al nombre de províncies que decideixi 
el govern. 

b) La pregunta és formulada per l’executiu, però ha de ser aprovada per les 
instàncies legislatives que tenen, per descomptat, la facultat d’esmenar-la. 

c) La consulta popular no pot coincidir amb una elecció general. Tampoc pot 
realitzar-se més de 45 dies després del seu anunci. 

d) Els partidaris de cada opció han de formar comitès registrats quan planegen 
gastar més de 5.000 dòlars en la campanya. En aquest cas, han de declarar els 
seus ingressos i despeses. Els contribuents que aportin més de 250 dòlars han 
d’aparèixer en la declaració. Existeix un límit de despesa per als comitès, el qual 
està determinat en funció del nombre d’inscrits en les llistes dels districtes en els 
quals operen. 

e) Hi ha temps gratuït en els mitjans de comunicació electrònics, el qual es 
distribueix de manera equivalent entre els partidaris d’ambdues opcions. La 
repartició del temps corre a càrrec d'un àrbitre de la teledifusió, nomenat pel 
govern. 

L'estudi de l’aplicació de mecanismes de consulta directa a Canadà no està 
complet si no es comenta la Llei de Referèndum de la Província de Quebec de 1978. 
Elaborada per a la votació sobre el futur constitucional de la província de 1980, aquesta 
llei és la més completa en la matèria. S’inspira, en diversos aspectes, en la llei 
plebiscitària promulgada a Gran Bretanya per al referèndum de 1975. Els seus principals 
elements són: 

a) El procés plebiscitari està controlat per un Consell del Plebiscit, el qual és 
l’encarregat d’avaluar els aspectes tècnics de la proposta governamental i de 
vigilar el bon desenvolupament de les campanyes. 



b) El Poder Executiu formula la pregunta del plebiscit, però aquesta ha de ser 
aprovada per l'Assemblea Nacional, la qual té la facultat de proposar esmenes. 

c) Els defensors d’ambdues opcions han d'agrupar-se en dos comitès, els quals 
concentren als partidaris de les opcions oposades. 

d) Les despeses totals per a promoure ambdues opcions estan sotmesos als límits 
esmentats anteriorment. 

L’experiència de consulta directa en la vida política nacional canadenca ha estat, 
més aviat, limitada. Els seus resultats no han assolit produir respostes legitimadores fortes 
a nivell nacional. El primer plebiscit va donar lloc a una decisió dividida que va dur al 
govern a preferir la inacció. El segon va constituir un pretext per a retardar la presa de 
decisions durant dos anys. I el tercer es va convertir en una gran derrota per al conjunt de 
la classe política nacional. En els tres casos, les tendències de la votació van expressar 
les divisions culturals del país: les comunitats francoparlants i angloparlants gairebé 
sempre van votar en sentit oposat, i quan van triar la mateixa opció, va ser per motius 
distints. 

Més que resoldre problemes, aquestes consultes van obrir o van tancar espais de 
negociació política. La no obligatorietat de la decisió popular va afavorir l’ús polític dels 
resultats i va contribuir a modificar els paràmetres del joc polític. Tanmateix, l’últim 
plebiscit nacional, el 1992, no va fer sinó accentuar l’impasse en el qual es trobaven les 
negociacions constitucionals. El mateix comentari és aplicable als resultats del segon 
plebiscit de Quebec, el 1995, sobre el seu futur en la federació canadenca: el caràcter 
dividit dels seus resultats (49 per cent contra 51 per cent) va incrementar la paràlisi del 
sistema polític canadenc. 

 

4.2. ESTATS UNITS 

Si bé mai s'ha realitzat un plebiscit nacional, aquest país és, juntament amb Suïssa, 
qui té més experiència en l’aplicació dels mecanismes de la democràcia directa: 49 dels 
estats de la federació utilitzen una forma o altra de democràcia directa; 39 d’ells exigeixen 
o permeten als governs locals realitzar consultes sobre qüestions que els competeixin. 
Les formes més comunes són el plebiscit constitucional “requisit per a esmenar les 
constitucions locals”; el plebiscit sobre lleis existents, amb el qual els ciutadans tenen el 
poder de derogar-les; la iniciativa legislativa, mitjançant la qual els ciutadans poden 
proposar lleis, i la iniciativa constitucional, que permet als electors proposar esmenes 
constitucionals.  

Els temes sotmesos a l’aprovació pública són variats. Entre ells destaquen les 
qüestions constitucionals i de forma de govern els assumptes fiscals, el funcionament del 
món empresarial i de les relacions laborals, la moral pública, i les llibertats i drets civils. 

Aquesta intervenció directa dels ciutadans en el procés legislatiu està associada a 
les condicions de funcionament dels sistemes polítics estatals. La debilitat dels sistemes 
de partits estatals i la seva poca incidència en els processos d’agregació d’interessos 
afavoreixen el recurs freqüent de la consulta directa. 

També recorren a aquest tipus de consulta les regions del país en les quals va tenir 
molta força, a la fi del segle passat, el populisme dels grangers. Aquesta pràctica s’utilitza 
més en els estats de l’oest nord-americà. 



L’origen de l’ús del referèndum en Estats Units es remunta a l’inicia de la seva vida 
política independent. El 1778, l'estat de Massachussets va sotmetre la seva primera 
Constitució a l’aprovació dels votants. Connecticut, New Hampshire i Rhode Island van 
seguir el mateix camí. Totes van ser rebutjades, però es va iniciar una tradició d’ús del 
plebiscit per a tractar els assumptes constitucionals dels estats. 

A la fi del segle passat, sota l’impulsa del moviment populista dels "progressistes", 
Dakota del Sud, Utah i Oregon van introduir la fórmula de la iniciativa popular per a 
esmenar les seves constitucions i promoure noves lleis. Entre 1906 i 1918, 19 estats més 
van adoptar aquest procediment. El 1959, altres quatre estats es van sumar als anteriors. 
La democràcia directa es va tornar un tret permanent de la vida política nord-americana, 
especialment a l’oest del país. El fet que la iniciativa popular, el plebiscit i la revocació de 
mandat no hagin estat tan utilitzats es deu al fet que va millorar el nivell de les legislatures 
locals. 

Des de 1904 s'han aprovat entre 35 i 40 per cent de les iniciatives populars 
sotmeses a votació a nivell estatal. La revocació de mandat pràcticament no s'ha emprat. 
De manera general, recórrer a mètodes de democràcia directa no ha donat lloc a l’adopció 
de mesures radicals o perjudicials per a les minories. La seva existència va tendir, més 
aviat , a influir sobre les legislatures i a produir consensos més sòlids. 

Ben implantats a nivell local i estatal, els mecanismes de la democràcia directa han 
estat discutits però mai adoptats a nivell nacional. La idea mateixa de participació directa 
del poble en el procés legislatiu va en contra de la visió de la democràcia sostinguda pels 
"pares fundadors" de la Constitució. 

Segons Cronin, tres han estat els moments en la història del país que la idea ha 
estat més discutida: l’època d’auge dels moviments populistes i progressistes (1890-
1912); l’època de consolidació del moviment aïllacionista i pacifista (1914-1940); i l’època 
d’increment de l’activisme entorn de problemes socials (1970 a la data). 

Els intents dels populistes no van prosperar a causa de la dificultat d’esmenar la 
Constitució i que els partits establerts veien en aquestes propostes de reforma una 
amenaça a la seva pròpia existència. Després, els aïllacionistes i els pacifistes van 
promoure, a partir de 1914, una esmena a la Constitució per a requerir un vot popular 
sobre les declaracions de guerra, amb l’excepció, per descomptat, d’atacs o invasions al 
país. Sorprenentment, la idea va assolir molt suport entre els legisladors; durant els anys 
trenta una esmena referent a això, presentada pel representant Ludlow, va perdre una 
votació de" prova" a la Càmera dels Representants per només 21 vots. El fet que Hitler 
estengués la guerra per Europa i l’atac japonès a Pearl Harbor van fer que la idea perdés 
força davant l'opinió pública. Finalment, a partir dels anys setanta, diversos activistes 
socials van reprendre la defensa dels mecanismes de la democràcia directa. Grups 
interessats en el millorament de la vida política nord-americana, com el People's Lobby, 
Common Causi i Initiative America, van pressionar per a permetre l’ús de les iniciatives 
populars en el procés legislatiu. També conservadors de diferents horitzons van insistir en 
això. Més recentment, populistes com Ross Perot van advocar en favor de mesures 
similars. El 1977, el senador Abourezk i el representant Jones van presentar un projecte 
de llei al Congrés que introduïa la fórmula de la iniciativa popular a nivell nacional. El 
projecte no va assolir anar més enllà dels comitès del Congrés. 

El debat roman obert. Entre els arguments a favor figuren els següents: 

a) La democràcia ha de ser dinàmica en les seves formes i procediments. 



b) La noció d’autogovern ha d’incloure la participació directa dels ciutadans. 

c) La consulta directa afavoreix la responsabilitat ciutadana. 

d) L'electorat ha de tenir una veu més directa en l’elaboració de les lleis. 

e) Els mecanismes de la democràcia directa encoratgen als ciutadans a tenir més 
interès en els assumptes públics, fomenten l’educació política i estimulen la 
participació electoral. 

f) Són un arma eficaç per a reduir la influència dels grups de pressió sobre el 
Congrés. 

g) Augmenten la responsabilitat política de la classe política i dels mitjans de 
comunicació de masses. 

h) Condueixen a la ràpida presa de decisions sobre temes controvertits. 

i) Propicien la creació de fòrums públics per a debatre temes nacionals crítics i 
permeten als líders nacionals conèixer el punt de vista de la ciutadania. 

j) El seu bon funcionament en diversos estats, durant més de tres generacions, i la 
seva aplicació en diverses altres nacions, advoquen en favor que s’utilitzi a nivell 
nacional en el país. 

Els detractors dels mecanismes de la democràcia directa argumenten que: 

a) La participació directa de l'electorat en els processos legislatius afebleix les 
bases fonamentals del govern representatiu. Desapareixen les nocions de debat, 
deliberació i compromís. S’esvaeix la responsabilitat legislativa. 

b) Presentar opcions excloents alimenta la divisió i la polarització de la nació. 

c) Gran part de la ciutadania no està preparada per a intervenir en els processos 
legislatius. 

d) Els drets i les llibertats de les minories són amenaçats per l’ús d’aquests 
procediments. 

e) Els grups d’interès, bé organitzats i finançats, acaben dominant aquests 
processos i els empren per a envoltar d’obstacles als processos legislatius 
tradicionals. 

f) La fragmentació ètnica, geogràfica, professional, etcètera, es fomenta quan les 
decisions es plantegen a partir d'una sola alternativa: no hi ha lloc per al 
compromís. 

g) Els temes que pertanyen a l’agenda federal són molt més complexos que aquells 
són sotmesos a l’aprovació pública a nivell estatal i local. 

Aquests arguments se semblen molt als que s’han desenvolupat per a donar suport 
o rebutjar els mecanismes de la democràcia directa en general. Per a avaluar-los, és 
necessari distingir els temes que són sotmesos a la consulta directa, així com les fórmules 
emprades: no és el mateix la iniciativa popular que el referèndum constitucional controlat 



pel govern. A més, alguns efectes negatius de la democràcia directa poden controlar-se 
aplicant normes estrictes. No obstant això, molts defensors d’aquesta forma de 
participació popular reconeixen que difícilment podria utilitzar-se a nivell nacional als 
Estats Units. Cronin, entre uns altres, sosté que elaborar lleis nacionals basades en els 
moviments canviants de l'opinió pública provoca, en societats complexes, que la presa de 
decisions polítiques es redueixi a la dimensió de les enquestes d’opinió. A més, la reduïda 
durada del mandat dels representants (dos anys) els fa suficientment sensibles a les 
fluctuacions de l'opinió pública. Finalment, la consulta nacional per a la presa de decisions 
públiques posa en dubte els principis i valors fonamentals del federalisme.  

Un balanç general de la Democràcia Directa als Estats Units obliga a distingir entre 
les instàncies estatals i la nacional. En el primer cas, l’ús de mecanismes de la 
democràcia directa sembla haver contribuït, inicialment, a pal·liar les deficiències dels 
sistemes de partits i dels poders legislatius. 

Paradoxalment, la seva sola existència va afavorir l’enfortiment dels poders 
legislatius, que es van veure obligats a aconseguir consensos sòlids per a l’elaboració de 
les lleis. Si bé no són un estímul per a l'increment de la votació, sí han passat a ser part 
de la tradició participativa, local i estatal, en el país. 

En l’àmbit nacional, els efectes de d’eventual adopció de mètodes de la democràcia 
directa van més enllà dels problemes esmentats pels especialistes en termes d’eficiència 
democràtica. El que estaria en joc amb l’aplicació de qualsevol d’aquests mètodes és 
l’equilibri complex entre el Poder Executiu i el Poder Legislatiu, com ho mostren les seves 
aplicacions en altres règims presidencials. 

4.3. FRANÇA  

França té una llarga tradició de consulta directa. Entre 1793 i 1870, el plebiscit va 
ser utilitzat com "instrument cesarista per a disfressar un vot de confiança". Es va emprar, 
primer, per a aprovar les constitucions dels anys I, III i VIII després de la revolució. 
Després, Napoleó va convocar a plebiscits per a ratificar els canvis constitucionals que el 
van fer, successivament, cònsol, cònsol vitalici i emperador. La restauració de l’imperi, el 
1815, va passar per les mateixes vies. Més tard, Lluís Napoleó va legitimar, apel·lant al 
veredicte popular, el cop d’estat de desembre de 1851, la restauració de l’imperi, l’annexió 
de Niça i la de Saboia, així com les seves reformes liberals. 

Es va abandonar la pràctica durant la" Tercera República", però es va recuperar el 
1945, quan el general De Gaulle va ser cap del govern provisional i tres referèndums van 
dur a adoptar la Constitució de la " Quarta República". Aquest període constitucional va 
estar marcat pel rebuig a la consulta directa com a procediment de govern. El retorn de 
De Gaulle al poder, el 1958, i l’adveniment de la" Cinquena República" van assenyalar la 
tornada de la consulta popular a França. L’aprovació de la Constitució de la" Cinquena 
República"; la Llei de Govern sobre l'Autodeterminació d'Algèria; els acords de Evian; 
l’elecció del president per sufragi universal; la creació de regions i la reforma del Senat; 
l'ingrés de Dinamarca, Gran Bretanya , Irlanda i Noruega a la Comunitat Econòmica 
Europea, i els acords de Maastricht, van ser tots temes sotmesos a l’aprovació del poble 
francès. 

El president De Gaulle va consultar en cinc ocasions al poble francès. Va perdre 
una consulta i va haver de deixar el poder. Els presidents Pompidou i Mitterrand van 
convocar a plebiscit una vegada cadascun. No obstant això, en els últims anys aquest 
instrument de govern ha estat molt poc utilitzat. 



L’article 11 de la Constitució de 1958 permet al president de la República consultar 
directament al poble, sense intervenció del Parlament, per a l’adopció de mesures 
legislatives. Formalment, la iniciativa pertany al primer ministre o a les dues càmeres de 
l'Assemblea Legislativa. En la pràctica, les consultes populars de la" Cinquena República" 
han estat proposades pel primer ministre, però decidides pel president. 

Aquest últim pot sotmetre a referèndum qualsevol projecte de llei relatiu a 
l’organització dels poders públics o a la ratificació de tractats. Els resultats de les 
consultes tenen caràcter obligatori: el projecte aprovat ha de promulgar-se en els quinze 
dies posteriors a la votació, com qualsevol llei votada en el Parlament. Les interpretacions 
jurídiques actuals tendeixen a desqualificar el procediment com mecanisme de revisió 
constitucional.  

En els fets, l'instrument de la consulta directa durant la "Cinquena República" 
s’associa amb la figura del president De Gaulle i amb la seva concepció de la institució 
presidencial. A part dels arguments tradicionals en favor del plebiscit, hi ha aspectes de la 
vida política francesa de l’època que expliquen el seu ús per part del cap de l'Executiu  

a) La consulta directa crea una catarsi que significa una ruptura amb les institucions 
polítiques de la" Quarta República". 

b) Aquest mecanisme de participació permet l’establiment i la consolidació del nou 
règim: li proporciona la legitimitat necessària per a trencar inèrcies heretades del 
passat. 

c) El vincle privilegiat que es crea amb el Poder Executiu enforteix a la institució 
presidencial. De fet, és un arma per a crear un govern presidencial dintre d'un 
context de fragmentació del poder: el plebiscit es transforma en vot de confiança, 
per a fer èmfasi en la posició clau del president en la presa de decisions. 

d) De Gaulle ho va utilitzar per a enfortir la seva posició personal i dividir a 
l’oposició: va ser una manera d’arreglar comptes amb l’elit política tradicional i 
reacomodar des de dalt les regles del joc polític. 

e) En el cas de les decisions de política internacional, la consulta directa va servir 
per a consolidar la posició diplomàtica de França i incrementar el seu prestigi. 

Amb la sola excepció de l’últim punt, les raons que justifiquen políticament el recurs 
del referèndum presidencial a França han perdut la seva validesa. Resulta paradoxal que 
el president De Gaulle hagi hagut de renunciar al poder després que una proposta seva 
va ser derrotada en una consulta directa. Mentrestant, les institucions de la " Cinquena 
República", inclosa la Presidència, s'han consolidat i les forces polítiques s'han 
reorganitzat entorn d’identitats ben definides. 

Una interpretació jurídica estricta dels usos del referèndum sota la presidència de 
De Gaulle posa en evidència la il·legalitat del procediment: al contrari del que preveu la 
llei, la iniciativa ha de provenir de les instàncies legislatives i no de l'Executiu, a més de 
que existeix una gran imprecisió quant als temes que han de ser sotmesos a l’aprovació 
pública. Això posa en evidència les funcions essencialment polítiques de l'instrument 
plebiscitari a França.  

És interessant constatar que en els tres períodes recents de cohabitació entre la 
dreta i l’esquerra, el Poder Executiu no ha jutjat prudent recórrer al mecanisme plebiscitari 
per a esbiaixar al Poder Legislatiu. Més aviat, l'última vegada que es va utilitzar la 



consulta popular, al juliol de 1992, va ser per a permetre un debat nacional entre 
agrupacions que anaven més enllà de les identitats partidistes: els qui donaven suport 
l'Europa de Maastricht i els qui s’oposaven; en l’un i l’altre bàndol es trobaven partidaris de 
la dreta i de l’esquerra. 

És possible pensar que en el futur se seguirà utilitzant el plebiscit per a trobar 
solucions als problemes de la política exterior francesa. Existeixen propostes per a 
introduir la modalitat d'iniciativa popular i per a estendre l’aplicació de la democràcia 
directa a l’àmbit dels problemes socials, però fins a la data no s'han traduït en projectes de 
llei. 

  

4.4. GRAN BRETANYA  

L’experiència britànica en matèria de consulta directa és limitada. Això és 
l'interessant del cas. La noció de consulta directa ha estat introduïda en el debat polític 
britànic, de forma reiterada, des del segle XIX, però de la mateixa manera s'ha imposat la 
idea de la democràcia representativa en un país on la institució del Parlament té una 
dimensió mítica. 

Durant tot aquest segle, els "conservadors" van estar més amatents a defensar 
aquesta forma de participació política, la qual constitueix una espècie de" veto nacional" 
sobre qüestions d’interès comú. Els "laboristes" sempre van ser més cautelosos pel que fa 
a l’ús d’aquest procediment, doncs el seu temor era que els governs conservadors ho 
utilitzessin com línia de defensa davant les propostes legislatives orientades cap al canvi 
social.  

L'ús del plebiscit en l’àmbit local és part de la tradició política britànica des de 1850; 
una disposició legislativa preveu que la instal·lació de llibreries públiques municipals ha de 
ser sotmesa a votació. El mateix ocorre pel que fa a l’obertura dels cinemes i dels "pubs" 
els diumenges. També s’utilitza per a tractar de trobar solucions a problemes regionals; el 
1973, el home rule va ser dut a votació a Irlanda del Nord i aviat es farà el mateix amb la 
devolució de poders a Escòcia. 

L'ingrés, el 1975, de Gran Bretanya a la Comunitat Econòmica Europea va donar 
lloc a l’únic plebiscit nacional en la història britànica. La iniciativa va provenir dels 
opositors al consens proeuropeu dels caps dels partits polítics. Abans, el 1970, Wilson, 
Heath i Thorpe van rebutjar la idea de la consulta directa adduint que les decisions 
corresponien al Parlament atès que, en la tradició britànica, les eleccions generals tenen 
una dimensió plebiscitària. 

No obstant això, el 1972 el Comitè Executiu Nacional del Partit Laborista va votar, 
per una escassa majoria, en favor d'una consulta nacional sobre l’adhesió a la Comunitat. 
En la campanya d’octubre de 1974 el tema es va transformar en promesa electoral: els 
"laboristes" insistien en enjoiar els termes de la participació britànica davant els esforços 
integracionistes europeus. 

El març de 1975 el govern laborista va introduir una llei sobre les consultes directes 
davant el Parlament, que va constituir una espècie de parèntesi pel que fa a la vida 
política ordinària. Així, la compilació dels vots havia de ser sobre una base regional i no 
sobre la dels districtes electorals, per a no posar als diputats en una situació incòmoda 
quant a la seva condició de representants. També es van crear dues organitzacions 



encarregades de coordinar les campanyes en favor i en contra de la proposta. D’aquesta 
manera, el debat podria transcendir les lleialtats partidàries. Es va acordar donar un 
subsidi igual a les dues organitzacions i permetre’ls tenir accés a temps gratuït en els 
mitjans de comunicació electrònica. Finalment, el govern va prendre la decisió de 
suspendre la regla de solidaritat ministerial sobre la qüestió plebiscitària durant tres 
mesos; aquesta actitud s’explica per la divisió que existia en el gabinet, on 16 ministres 
estaven a favor de l’adhesió i set en contra. La campanya va durar tres setmanes i el" sí" 
va guanyar amb més de 67 per cent dels sufragis. 

Les modalitats d’utilització de la consulta directa a Gran Bretanya deixen veure la 
seva condició de excepcionalitat. En efecte, davant d’un problema que transcendeix les 
divisions partidistes i amenaça amb dividir al govern, el referèndum serveix per a posar en 
suspens l'activitat política normal. Canvia, per un període limitat, els paràmetres de les 
aliances i oposicions dintre del sistema polític, sense afectar al sistema de partits. D’altra 
banda , mostra cap a fora el grau de compromís de Gran Bretanya amb el projecte 
integracionista europeu. 

El plebiscit no s'ha tornat a utilitzar a nivell nacional en el Regne Unit, tot i que certs 
polítics conservadors van estar a favor, durant un temps, d’aquest tipus de consulta 
pública. 

 

4.5. SUÏSSA. EL CAS PARADIGMÀTIC: El Sistema Políti c Suís  

Suïssa té un sistema polític bastant extraordinari. Les seves característiques 
bàsiques són:  

• La confederació de 23 cantons (cantó és el nom que rep cada un dels estats 
membres de la federació), 3 cantons s'han dividits en 6 cantons mitjos  

• El govern, el parlament i els tribunals en 3 nivells: 
- federal 
- cantonal 
- comunal 
   (els llogarets petits tenen les reunions de tots ciutadans en comptes de 
parlaments, els tribunals locals són comuns a diverses comunitats). 

• Parlament nacional a dos càmeres: 
- consell nacional: representació proporcional de la població 
   200 membres 
- consell dels estats: representació dels cantons 
   46 membres, 2 per cantó (1 per cantó mig)  

• Els referèndums freqüents en lleis noves o canviades, els pressupostos etc, 
- alguns d’ells obligatori (assumptes importants) 
- els altres "facultatius" (només si 50 000 ciutadans demanden per a ho).  

• La" iniciativa popular": els ciutadans ordinaris poden proposar els canvis a la 
constitució, si ells poden trobar partidaris (100 000 fora de sobre 3 500 000 
votants). El parlament ho discutirà, proposarà probablement una alternativa i 
després tots ciutadans poden decidir en un referèndum d’acceptar la iniciativa, la 
proposta alterna o romandre sense canvi.   



La Democràcia Directa a Suïssa  

Mentre el sistema federal es pot trobar en molts altres països com els Estats Units 
d'Amèrica, l'Alemanya, Àustria, etc. i la separació de poders (el govern, el parlament, els 
tribunals) són comú a totes democràcies (o han de ser almenys), els referèndums són rars 
en el la majoria dels altres països. Malgrat això, s’ha constatat que tenen una influència 
positiva en el parlament i el govern:  

• Els referèndums augmenten el consentiment per a cedir (d'una altra manera un 
partit derrotat cridarà per a un referèndum).  

• Els referèndums afavoreixen les coalicions grans (el poder compartit motiva 
l’arranjament, l’exclusió del poder motiva els referèndums d’obstrucció).  

• Els referèndums augmenten l’estabilitat (lleis extremes seran bloquejades pel 
referèndum, els partits es veuen menys inclinats a canvis radicals en les lleis i els 
votants s’inclinen menys a promoure canvis fonamentals en eleccions).  

• Les dues càmeres del parlament es troben diverses vegades anualment en 
sessions de diverses setmanes i entre elles hi ha les reunions de nombroses 
comissions. Ser diputat no és un treball de temps complet a Suïssa, en contra del 
que avui succeeix a la majoria dels altres països. Això significa que els diputats 
estan més prop a la vida diària del seu electorat.  

Per descomptat el sistema polític suís no va caure del cel. És el producte d'una 
història llarga i bastant estranya. La noció de referèndum es relaciona habitualment, de 
manera empírica, amb el sistema polític suís. Aquesta associació s’explica per la 
freqüència amb la qual es recorre a aquest mecanisme de consulta en la vida política 
helvètica: dels més de 500 plebiscits nacionals que s’ havien estat realitzats fins al 1978; 
297 van tenir lloc a Suïssa.  

La tradició de democràcia directa dels suïssos es remunta a la fi de l'Edat Mitjana: 
els habitants de cantons com el de Berna prenien decisions en assemblees públiques. 
Aquesta pràctica va desaparèixer en els segles XVII i XVIII. El vot d'aprovació per a la 
segona Constitució Helvètica, el 1802, reinaugurà la tradició. Després, entre 1830 i 1840, 
amb la "regeneració liberal", la majoria dels cantons va adoptar el costum de sotmetre les 
modificacions constitucionals a l’aprovació popular. El 1848, una altra Constitució federal 
va ser subjecta al veredicte popular. En els seus inicis, el plebiscit obligatori s’aplicava 
solament a les esmenes a la Constitució federal. A partir de 1874, el recurs es va 
estendre, de manera facultativa, al conjunt de les lleis federals i als decrets d’aplicació 
general adoptats pel parlament. Més endavant, les esmenes constitucionals de 1921 i 
1977 van ampliar la seva aplicació a la ratificació dels tractats internacionals. 

Al principi, les iniciatives populars eren emprades únicament per a la revisió total de 
la Constitució, però a partir de 1891 va ser possible usar-les, també, per a esmenes 
parcials. 

Existeixen dos tipus de referèndum a Suïssa: els constitucionals, que formen part 
integral del procés de ratificació legislativa, i els facultatius, que depenen d'una petició 
formulada per un nombre determinat de ciutadans dintre d'un termini previst. Aquests 
últims no poden ser convocats pel parlament o pel govern: en aquest sentit, el plebiscit a 
Suïssa no és un instrument del govern central. Per això, els seus resultats no són 
indicatius sinó obligatoris: adquireixen força de llei. 

Com ja s’ha esmentat, tots els canvis de la Constitució federal així com tots els 
tractats internacionals que suposen l'ingrés a una organització internacional, han de ser 



sotmesos al veredicte popular. En ambdós casos, l’aprovació requereix d'una doble 
majoria: la dels sufragis expressats i la dels cantons. 

Els plebiscits opcionals s'apliquen a totes les lleis i decrets promulgats pel govern 
federal. Una petició formulada per 50,000 ciutadans obliga a celebrar una votació sobre 
alguna mesura legislativa, en un termini de 90 dies després de la publicació de la llei. Si hi 
ha plebiscit, aquesta llei entra en vigor solament si aconsegueix l’aprovació de la majoria 
dels votants. En el cas dels decrets, existeix un marge de protecció: si la seva vigència no 
excedeix d'un any, no són subjectes de plebiscit; en cas contrari, després d'un any 
d’aplicació han de dur-se a referèndum. 

Les iniciatives populars s'apliquen únicament per al canvi constitucional; els 
ciutadans no poden sol·licitar l’adopció, la modificació o la abrogació de lleis ordinàries o 
de decrets. Aquesta prohibició orienta l’acció legislativa dels ciutadans cap al canvi de la 
Constitució. Les normes de formulació de les iniciatives requereixen la recaptació de 
100.000 signatures, durant un període que no pot excedir els 18 mesos, i els promotors 
d’aquestes són responsables de formular el contingut de les modificacions que se 
suggereixen. Com en el cas del referèndum constitucional, l’aprovació requereix una 
doble majoria: la dels votants i la dels cantons. 

Aquests recursos fan que el sistema polític suís sigui el més obert a la participació 
directa del poble en el procés legislatiu. No obstant això, el percentatge de consulta de 
lleis contra altres temes ha estat més aviat baix. De les 297 preguntes públiques 
formulades entre 1848 i 1978, només set per cent corresponen a lleis, tractats i decrets 
ratificats a Suïssa durant aquest període. En el mateix període es van portar a terme 125 
iniciatives populars: d'elles, solament 74 van cobrir els requisits per a ser dutes a consulta 
directa i se’n van adoptar tot just set. En termes de participació, la tendència és similar a 
les que es registren a les eleccions de càrrecs polítics i mostra un declivi en el transcurs 
del temps: el 1945, la taxa de participació es va situar en al voltant de 60 per cent de 
l'electorat; des de llavors, ha baixat fins a poc més de 40 per cent. 

Quant als resultats, aquests varien en funció del tipus de consulta. La votació sobre 
propostes del govern en referèndum constitucionals ha estat generalment positiva, mentre 
que la votació en referèndum opcionals sol·licitats pel poble ha estat més negativa que 
positiva. Aquesta tendència revela que, si bé existeix un ampli espai per a la participació 
ciutadana en el procés legislatiu, aquesta funció segueix controlada pels legisladors 
electes. Ara bé, l’existència d’aquests recursos influeix, sens dubte, de manera preventiva 
sobre l’acció legislativa dels representants electes i condueix a la recerca de consensos 
més sòlids. 

Quines són les crítiques més comunes a la pràctica plebiscitària suïssa? Primer, 
recórrer de manera freqüent a la consulta pública crea un cert cansament en l'electorat, el 
qual es reflecteix en una baixa participació. Segon, el procediment no es presta a la 
solució de problemes complexos; per això, la formulació de les preguntes és ambigua i 
difícil d'entendre. Tercer, la intenció democràtica del procediment és subvertida per l’acció 
de grups de pressió gran i econòmicament forta, els quals assoleixen treure profit de 
l’obertura del procés legislatiu. Cambra, els plebiscits més reeixits són els quals mai es 
porten a terme: el Parlament elabora les lleis sota l’amenaça constant de la democràcia 
directa, la qual cosa tendeix a afavorir el consens. 

Però, en última instància, cal entendre la pràctica de la democràcia directa en el 
context del sistema polític suís. La proporcionalitat del sistema electoral fa que des dels 
anys seixanta siguin tres les forces polítiques les que es reparteixen, gairebé per igual, la 
major part dels escons en el Consell Nacional i en el Consell Federal. La diferència entre 



les ofertes polítiques és mínima. Existeix, per això, una gran estabilitat en el sistema de 
partits i incentius forts cap al govern de consens. És per això que, l’existència de 
mecanismes de consulta directa apareix com un contrapoder legislatiu, que obliga a 
l’acord o que permet forçar solucions més audaces sense afectar els equilibris polítics. 

 



5 . CONCLUSIONS.  

Les reivindicacions/expectatives de la Democràcia D irecta  

• "El decisiu control i ús del poder polític hauria de ser transferit de les mans d’uns  pocs 
als amplis muscles de la majoria"; 

• "La vida republicana depèn del continu equilibri de tendències contraposades"; 

• "El Poble hauria de prendre possessió d'un més ampli coneixement i opinió política"; 

• "Les autoritats, estadistes i representants intentaran més activament conèixer els 
pensaments i conviccions del Poble"; 

• "El Poble es dirigirà a ells amb una expressió més clara i genuïna de les seves 
necessitats i preferències"; 

• "La vida moral-espiritual-intel·lectual del Poble seria estimulada a l'estar profundament 
involucrat amb els grans assumptes del comú benestar públic" (Der Landbote, 22.2.1868: 
p.273); 

• "Prenem en les nostres pròpies mans les decisions que afecten a la destinació del nostre 
país; d'una manera o un altra desitgem tenir l'última paraula sobre aquests assumptes" 
(Der Gruetlianer, Bern, 15.7.1868: p.274); 

• "El desig del poble i l'esperit dels temps, la comprensió de l'home mig i els grans 
pensaments dels estatistes haurien de ser pacíficament negociats i reconciliats"; 

• "La creació d'un règim popular en satisfactòria unió amb la representació" 

(Der Landbote; 17.12.1868: p.274). 

• Els portaveus del que de fet va ser una revolució democràtica i que entre 1867 i 1869 va 
situar un sistema de Democràcia Directa sobre l'anterior règim liberal del cantó de Zürich, 
identifiquen dos elements fonamentals en "el cor del moviment democràtic". 

 “El cor del moviment” consisteix que el poble sigui capaç per mitjans constitucionals 
d'imposar-se segons la seva pròpia capacitat de judici, a la qual cosa els representants 
electes s'han negat arrogant i terminantment en tota ocasió" (Der 
Landbote,1.3.1868:p.279). 

  

 Els elements més importants en un disseny òptim de  Democràcia Directa.  

A l'hora d'estimar el disseny de la Democràcia Directa, la formació dels 
procediments rellevants i la seva integració en els processos parlamentaris de presa de 
decisió, hem de tenir en compte cadascun dels següents 10 aspectes, que poden ser 
estimats, per exemple, en el més important dret de Democràcia Directa -el dret a sol·licitar 
una revisió de la Constitució o qualsevol altra legislació. Els procediments són planificats 
per a produir la millor complementació possible. 

En aquest sentit, per a cadascun dels 10 aspectes podem distingir elements 
procedimentals de caràcter crucial, d'alta importància, sensibles i auxiliars quant a 



optimitzar la qualitat de Democràcia Directa. Això genera nombrosos elements 
procedimentals, el disseny dels quals i formulació individual ens permet realitzar una 
avaluació global de la qualitat de la Democràcia Directa i de la seva eficiència, i que pot 
ser també utilitzat per a jutjar dissenys actuals sub-òptims de Democràcia Directa. 

Els cinc elements procedimentals més importants i definitius de la Democràcia 
Directa són: 

Llista de matèries excloses: 

• Quants temes polítics estan exclosos del procés de presa de decisió mitjançant 
Democràcia Directa? 

• Límit de signatures: Quantes signatures d'electors han de reunir-se per a forçar un 
referèndum? 

• Límit de temps: De quant temps es disposa per a reunir les signatures? 

• Requeriments de majoria/quotes: Quins requeriments especials s'apliquen per a la 
majoria decisòria dels votants en referèndum (quota de participació, requeriment 
d'aprovació majoritària, majoria qualificada, etc.)? 

Consistència dels elements de Democràcia Directa: Els diferents elements de 
Democràcia Directa a nivell legislatiu i constitucional han de tenir una consistència 
interna, per a impedir que les decisions de Democràcia Directa siguin frustrades per 
autoritats o governs. 

  

Els elements d'alta importància de la Democràcia Directa. El procediment per a 
recollir signatures: Com són recollides les signatures?. Hi ha una recollida lliure de 
signatures amb posterior verificació oficial, o els ciutadans han de signar en oficines de 
l'autoritat local i/o sota supervisió legal?. Recepció pel parlament o dret parlamentari de 
realitzar una contraproposta: Els procediments de democràcia directa i indirecta 
necessiten estar coordinats: per exemple, el parlament hauria de debatre totes les 
iniciatives populars i hauria d'existir el dret d'una majoria parlamentària -o fins i tot de 
minories- per a presentar una contraproposta a la iniciativa popular, de manera que els 
votants puguin triar entre almenys tres opcions significatives. Informació a l'electorat: S'ha 
de realitzar un important esforç per a assegurar que els votants estan apropiadament 
informats en els corresponents temes i que aquests puguin ser adequadament debatuts. 
Com un mínim absolut, s'haurà de proporcionar un fullet de votant; els mitjans electrònics 
de comunicació permeten vies addicionals per a aportar informació.   

Els elements sensibles i útils de la Democràcia Directa. A continuació es presenten 
elements procedimentals de caràcter sensible o útil de la Democràcia Directa òptimament 
dissenyada: 

• Quan una iniciativa popular ha estat llançada, el govern i l'administració han de 
reservar suficient temps per a escoltar a tots els grups i organitzacions interessades 
de la societat civil i arribar a una opinió elaborada sobre la iniciativa (mínim sis 
mesos); 



• El Parlament ha de reservar suficient temps per a audiències i per a la discussió 
de la iniciativa i de qualsevol possible contraproposta (en un parlament unicameral, 
almenys dues lectures, en un total de sis mesos); 

• Ha d'existir de nou un període adequat de temps des del moment que el 
Parlament adopta una postura sobre la iniciativa fins a la celebració del referèndum 
(altres sis mesos, especialment si estan inclosos els principals períodes 
vacacionals); 

• El procés pel qual es forma l'opinió pública i les postures adoptades han de ser 
justes (igualtat de recursos per a totes les parts), transparent (fonts de finançament, 
etc.) i correcte; 

• La votació ha de ser lliure i secreta: o mitjançant la introducció de papereta en una 
taula designada de votació, o per correu o potser en futur mitjançant vot electrònic 
(és a dir, sense votar a mà alçada en reunions públiques); 

• L'ús d'instruments de Democràcia Directa més diferenciats, tals com el 
referèndum consultiu, el dret de petició al parlament i la diferenciació entre drets 
obligatoris o discrecionals. 

 Aquells que organitzin iniciatives populars i referèndum haurien de rebre una part 
dels costos de la campanya -o a la bestreta o posteriorment- una vegada que les 
signatures han estat validades i s'ha fixat la data del referèndum. 

  

 Els elements procedimentals auxiliars. Els següents elements procedimentals 
milloren la qualitat de la Democràcia Directa i són per tant auxiliars: 

Suport a l'activitat del grup d'iniciativa per part de l'administració; Una infraestructura 
democràtica i obertament comunicativa en la comunitat (llocs de reunió cèntrics i lliures; 
infraestructura política oberta a tot; espai publicitari gratuït en periòdics, ràdio i televisió i 
en llocs públics); Els partits polítics -com vehicles essencials de democràcia- han de ser 
finançats per l'estat. 

  


