
SUÏSSA: 

EL GOVERN I EL 

PARLAMENT 

EL PODER EXECUTIU: el Consell federal 
El Consell Federal és el poder executiu de l'Estat suís. Està constituït per un col·lectiu 
de set consellers. Cadascun d’ells és el màxim dirigent del seu departament 
(Departament federal). Totes les decisions i resolucions es prenen per consens.  

El Consell Federal és, per tant, un consell de ministres en el qual tots tenen el mateix 
pes. Només un entre ells ressalta pel seu càrrec inherent de President Federal que és, 
no obstant això, merament representatiu i que s’adjudica mitjançant el sistema de 
rotació anual. 
 
En l’execució de les tasques governamentals pendents, el Consell Federal és assistit i 
assessorat per la Cancelleria Federal. El Canceller, que assisteix a les reunions 
setmanals del gabinet com oficial amb funcions deliberatives, és de vegades designat 
col·loquialment com el «vuitè conseller».  

Suïssa es caracteritza per un alt grau de proximitat dels polítics amb els ciutadans. 
Fins i tot els Consellers federals no refusen el contacte amb l’electorat; ben al contrari, 
busquen la proximitat amb els seus conciutadans. En les seves aparicions públiques, 
els polítics suïssos no es deixen acompanyar de guardaespatlles per a protegir-se de 
possibles agressions en l'espai públic. De fet, la gran majoria de la classe política no 
se serveix d'agents de seguretat. 
 
Aquesta franquesa dels polítics forma una part essencial de la cultura política d'aquest 
país. La veritat és que hi ha moltes probabilitats que un pugui descobrir algun polític 
famós sense guàrdia personal en zones públiques com per exemple en els carrers, en 
el tramvia o en el bus. 

L’ELECCIÓ DEL GOVERN SUÍS 
Els dirigents del Consell Federal són elegits pel Parlament. Tots els membres del 
Consell Federal prenen les decisions en responsabilitat conjunta. El Consell Federal és 
un col·lectiu col·legial, els seus executius han de fer compromisos per a arribar a un 
acord ferm. No obstant això, alguns analistes polítics veuen en el sistema col·legial un 
mètode per a amansar el dissentiment i portar adversaris potencials al govern. 
 
Al retirar-se o morir un conseller federal, el Parlament elegeix el seu successor o 
successora en el càrrec. Teòricament, cada suís podria ser un candidat per a aquest 
càrrec, no obstant això, el costum parlamentari afavoreix l’elecció d’un polític que ha 
estat presentat oficialment com candidat pel seu partit. Els membres del Govern suís 
no són membres del Parlament federal. 
 
Després de l’elecció al Consell Federal, l’elegit romandrà en el càrrec durant la resta 
de la legislatura. Cada conseller es presenta automàticament a la reelecció en el 
Parlament després de cada renovació d’aquest, tret que es vulgui retirar del càrrec. 



Normalment, aquesta reelecció sol ser una formalitat. La gran majoria dels consellers 
federals són confirmats en el càrrec i solen ocupar-lo fins que ells decideixen deixar-lo. 
 
Es requereix una certa representativitat en el Consell Federal, sobretot pel que fa a les 
diferents regions lingüístiques del país. Es vol evitar que predominin els de les zones 
urbanes o de l’àrea d’expressió alemanya. Abans que entrés en vigor la nova 
Constitució federal el 1 de gener de 2000, no podia haver dos consellers del mateix 
cantó en el Govern suís. Ara és possible, però se segueixen fent esforços per a 
mantenir l’equilibri representatiu entre les diferents regions del país. En els últims anys 
també hi ha hagut una tendència cap a una millor representació femenina en el 
Consell Federal.  

LA “FÓRMULA MÀGICA”  
De 1959 a 2003 els set seients del Consell Federal es distribuïen entre els partits 
polítics més potents segons la denominada «fórmula màgica». Aquesta fórmula 
adscrivia dos escons als partits més grans (en aquell període, els radical-demòcrates, 
els socialistes i els demòcrata-cristians) i un escó als demòcrata-unionistes. 
 
Després de les eleccions al Parlament en el 2003, aquesta fórmula es va trencar 
gràcies als vots guanyats pels populars de la Unión Democràtica del Centre (UDC). 
Per a mantenir igual el nombre de mandataris en el Consell Federal, el partit del 
Govern que menys vots va aconseguir, que va serr el Partit Demòcrata-Cristià (PDC), 
va haver de cedir un seient als demòcrata-unionistes.  

En conseqüència, el Parlament suís es va veure obligat a revocar un conseller del 
PDC i votar un candidat de la UDC com a substitut. Va ser la primera vegada que es 
va revocar un membre del Govern que es va presentar a la reelecció; es va tractar en 
aquest cas de la jove consellera Ruth Metzler del PDC.  

Aquesta no-elecció d'un candidat es va tornar a produir en l'elecció del Consell Federal 
al desembre de 2007. El Parlament va triar en lloc del conseller sortint una candidata 
“no-oficial” més moderada de la UDC. Després d'aquesta «revolta palatina» del 
Parlament, els dirigents de la UDC van decidir no reconèixer més als consellers 
federals del propi grup parlamentari i van declarar ser un partit d'oposició al no 
considerar-se representats convenientment en el Govern. 

ELS DEPARTAMENTS FEDERALS 
A diferència de molts Estats europeus, que solen tenir entre vint i trenta ministeris, 
l'Estat federal suís només disposa de set ministeris o departaments federals, cadascú 
presidit per un membre del Govern col·legial.  

Cada Departament federal té un segit d’institucions asociadse com ara les oficines 
federals i altres institucions de l'Administració federal. 

Departaments federals de Suïssa 
Departament Federal d'Afers exteriors  
Departament Federal de Justícia i Policia  
Departament Federal de l'Interior  
Departament Federal de Medi ambient, Transports, Energia i Comunicació  
Departament Federal d'Hisenda  
Departament Federal de Defensa, Protecció Civil i Esports  
Departament Federal d'Economia 



EL PODER LEGISLATIU: l'Assemblea 
federal 
L'Assemblea Federal està integrada per les dues càmeres parlamentàries, el Consell 
Nacional amb 200 diputats triats i el Consell dels Estats amb 46 senadors. Ambdues 
càmeres tenen els mateixos drets. 
 
Els escons del Consell Nacional es divideixen proporcionalment, tenint en compte el 
nombre d'habitants de cada cantó. L'elecció es realitza sobre la base del sistema 
proporcional. Els cantons amb una població elevada tenen més escons que els 
cantons petits.  

La segona càmera, el Consell dels Estats, té 46 escons, dos per a cada cantó. 
Aquesta segona càmera (o senat) equival en competències a la primera i funciona 
segons el principi federatiu, en ella cada cantó té el mateix pes polític. El període 
legislatiu és igual per a les dues càmeres i dura quatre anys.  

Les competències del Parlament suís: ambdues càmeres tenen fonamentlment una 
funció deliberativa, decideixen sobre projectes de llei i esmenes constitucionals, i 
asseguren la supervisió de l'Administració i Justícia federals.  

Cada any en la sessió de tardor (al novembre o desembre), l'Assemblea Federal 
Unida, integrada per ambdues càmeres reunides, es reuneix per a elegir per votació 
entre els set ministres del Consell Federal el President de la Confederació, la seva 
suplent i el Canceller (cap de l'Estat major del govern) per a l'any següent.  

El càrrec de cap de Govern està limitat a un any. Les seves funcions són gairebé 
exclusivament representatives. Cada quatre anys es procedeix a l'elecció dels 
Consellers federals els quals –com ja ha quedat dit– normalment són ratificats en els 
seus càrrecs. L'Assemblea Federal disposa de l'exèrcit nacional i exerceix el dret de 
gràcia. 
 
La presidència d'ambdues càmeres legislatives és un càrrec limitat a un any i és 
ocupat per un membre de la càmera corresponent. Al començament de cada any 
legislatiu, el càrrec de president o presidenta de la càmera recau sempre en un grup  
parlamentari diferent al del president sortint. Aquesta alteració del titular del càrrec 
segons la seva afiliació a un partit, funciona conforme al principi de rotació. El 
President del Consell Nacional és el màxim càrrec públic al que els polítics suïssos 
poden aspirar; al titular se’lsol designar com el «Màxim Suís». 

Distribució dels escons en el Consell Nacional (195 9-2007) 

Any  Unió Democràtica 
del Centre 

Partit 
Socialdemòcrata 

Partit Radical 
Democràtic 

Partit Cristià 
Demòcrata 

2007 62 43 31 31. 
2003 55 52 36 28. 
1999 44 51 43 35. 
1995 29 51 45 34. 
1991 25 43 44 36. 
1987 25 42 51 42. 
1983 23 47 54 42. 
1979 23 51 51 44. 
1975 21 55 47 46. 
1971 21 46 49 44. 



Any  Unió Democràtica 
del Centre 

Partit 
Socialdemòcrata 

Partit Radical 
Democràtic 

Partit Cristià 
Demòcrata 

1967 21 51 49 45. 
1963 22 53 51 48. 
1959 23 51 51 47. 

UMA DEMOCRÀCIA BASADA EN EL 
CONSENS POLÍTIC 
El tràmit legislatiu a Suïssa està regulat per un sistema sofisticat, en el qual 
diferents actors polítics intervenen activament. Les decisions polítiques solen prendre's 
amb un ampli marge de consens. 

Quan un Conseller federal proposa un nou projecte de llei, comença un llarg procés de 
debat en les càmeres del Parlament suís. 

L'avantprojecte de llei es presenta a ambdues càmeres del Parlament suís per 
separat. La càmera que inicia el debat polític sobre el projecte és aquella que primer 
convoca una comissió que al seu torn es compon de diputats de diferents fraccions 
amb profunds coneixements en la matèria. Els diputats comissionats s'encarreguen a 
continuació a arribar a un acord marc. 

Quan s'ha arribat a un primer acord provisional en aquesta comissió, es presenta 
l'avantprojecte modificat a la càmera que va iniciar el tràmit legislatiu (aquesta càmera 
es designa oficialment com a «primer consell» al ser el primer dels dos Consells de 
l'Assemblea federal suïssa que ha obert el debat). Els diputats de la primera càmera 
poden proposar altres modificacions.  

Després d'haver-se aprovat l'avantprojecte de llei en aquesta càmera, s'inicia el debat 
en la segona càmera, o sigui, en el «segon consell», on els representants poden fer 
les seves esmenes al projecte. El tràmit legislatiu es conclou amb l'aprovació vigent de 
la llei en ambdues càmeres. 

No obstant això, en el procés legislatiu no hi intervenen exclusivament els 
representants parlamentaris, doncs els lobbys o grups d'interessats (associacions 
empresarials, sindicats, etc.) també hi tenen alguna cosa que dir. Aquests grups de 
pressió extraparlamentaris posseeixen el denominat «poder refrendari» mitjançant el 
qual poden “amenaçar” al parlament amb reunir les signatures necessàries per a 
convocar un referèndum sobre la llei en qüestió. Per a impedir que això es realitzi, el 
Govern pot proposar un compromís admissible per als qui s’oposen a la llei. 

 OPOSICIÓ PARLAMENTÀRIA 
Degut al fet que els partits més grans del Parlament estan representats en el Consell 
Federal, es podria arribar a pensar que l'Assemblea federal accepta i promou gairebé 
totes les proposicions governamentals. 

 En la realitat política suïssa, això ocorre tan sol ocasionalment. Moltes propostes del 
Consell Federal són rebutjades per l'Assemblea federal i el poble electoral. 

 És així com funciona el sistema polític suís. La idea del consens i del compromís 
forma una part essencial de la cultura política a Suïssa. El rebuig d'un projecte de llei 
per part de l'electorat suís en una votació popular és un element intrínsec de la 
democràcia helvètica i no significa necessàriament que el sistema entri en crisi. 



DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL 
DELS PARLAMENTARIS SUÏSSOS. 
El Parlament suís és un parlament compost per polítics de milícia. Les càmeres es 
reuneixen en sessió quatre vegades a l'any. Les sessions duren, en general, prop de 
tres setmanes. Els diputats i senadors no són parlamentaris assalariats, encara que  
reben cert pagament de compensació anual. 
 
Molts parlamentaris són en primer lloc advocats, empleats, empresaris, consellers 
administratius d'empreses, de consorcis, de bancs, etc. Hi ha, doncs, gent que es 
dedica principalment a la seva vocació professional en l'economia privada i només en 
un segon pla ocupen el seu càrrec públic com mandataris del poble. 
 
Alguns polítics estan tan ficats en les seves funcions i càrrecs de l'economia privada 
que arriben a assumir veu i vot en fins a vint consells administratius d'empreses 
distintes. A l'assumir càrrecs importants en grups econòmics, bancaris o 
d'assegurances, els parlamentaris no només representen els interessos del seu 
electorat, sinó també els de les associacions per a les quals estan treballant. 
 
Aquest sincretisme d'interessos econòmics i polítics és una de les raons principals per 
les quals alguns analistes polítics parlen de «democràcia d'associacions» o 
«democràcia associativa» al ressaltar en les seves crítiques els atributs típics del 
sistema i del funcionament de la democràcia helvética. 
 
Però a pesar dels desavantatges que suposa tal sistema, hi ha molts que ho lloen, 
mostrant moltes reserves sobre projectes de professionalització dels càrrecs 
parlamentaris.  

Un argument contundent a favor de l'actual sistema de milícia i que es ressalta molt 
sovint és que els membres de les assemblees suïsses viuen més de prop les 
preocupacions dels seus conciutadans que en països on regeix el sistema 
professional. A més, s’hi afegeix el fet que les discussions parlamentàries 
s'enriqueixen amb el que els diputats puguin aportar de les seves experiències en la 
vida professional. 


