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1. INTRODUCCIÓ 

 1.1 Objecte d’estudi 

Els referèndums són un mecanisme de participació directa dels ciutadans en la presa de 

decisions polítiques, i consisteixen en fer una pregunta a un cens electoral perquè aquest la 

respongui de manera directa, fent possible per tant que en aquests casos la decisió sobre aquella 

qüestió no la decideixin només els representants de la ciutadania elegits a les eleccions. Trobem 

en Butler & Ranney (1994) la definició de referèndum com el fenomen que es produeix quan 

“una massa electoral vota sobre un tema públic”. 

Segons Oliver (1989) hi ha diferents tipus de referèndums, depenent de quines siguin les seves 

característiques. Els referèndums es poden classificar en obligatoris, en què per a realitzar una 

acció aquesta s’ha de sotmetre a votació dels ciutadans (com per exemple la reforma d’alguns 

capítols de la Constitució Espanyola), o en opcionals, en què aquest es pot celebrar si es demana 

a instància d’un actor polític (com pot ser el govern, un percentatge de diputats del Parlament, 

un percentatge de ciutadans a través de la recollida de signatures...). Els referèndums també es 

poden classificar en els que poden consistir en la votació d’un text normatiu (per exemple un 

Estatut d’Autonomia), o també en els que consisteixen en la votació d’un contingut que no està 

expressat en un text normatiu (com per exemple el referèndum d’entrada d’Espanya a la OTAN 

de 1986). Els referèndums també es poden distingir per si són vinculants, on el resultat del 

referèndum s’ha de respectar i s’ha d’aplicar, o per si són consultius, on no és obligatori que la 

opció guanyadora s’acabi aplicant. 

Un cop vista la classificació dels diferents tipus de referèndums que hi pot haver, hi ha diferents 

factors que tindran influència en el tema principal del present treball: el comportament electoral 

dels ciutadans als referèndums. Algunes altres preguntes que es poden formular en l’estudi del 

comportament electoral als referèndums són: de què depèn el percentatge de participació en un 

referèndum? Quina influència té el posicionament dels diferents partits polítics en el vot dels 

ciutadans? Quins efectes té la campanya electoral del referèndum en el vot dels ciutadans?  

Aquest Treball de Final de Grau sobre el comportament electoral dels ciutadans als referèndums 

té dos objectius: un de principal i un de secundari.  

L’objectiu principal és identificar quins són els principals factors teòrics que tenen incidència en 

el comportament electorals dels ciutadans als referèndums, i bastir un model teòric que expliqui 

en què consisteix el vot als referèndums agrupant les diferents aportacions que s’han anat fent 

en aquest àmbit de la ciència política. 
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L’objectiu secundari és, en la mesura del possible, que aquests factors teòrics puguin ser 

representats amb alguns exemples pràctics, sobretot a partir d’enquestes d’opinió política que 

s’han dut a terme. 

Dins l’àmbit d’estudi de la ciència política, la branca del comportament electoral ha dedicat més 

esforços en l’estudi del comportament electoral dels ciutadans en unes eleccions que en els 

referèndums, un tipus de participació política i electoral que disposa de pocs treballs on 

s’agrupin els diferents factors que incideixen en el comportament dels ciutadans als 

referèndums. Aquest Treball de Final de Grau pretén aprofundir-hi i per fer-ho s’estructura en 

quatre apartats: 

Al primer apartat s’introdueix l’objecte d’estudi i es fa una classificació dels diferents tipus de 

referèndums a partir de la classificació d’Oliver (1989). Posteriorment s’explica quin és 

l’objectiu principal (la definició d’un marc teòric) i l’objectiu secundari del treball (la posada en 

pràctica d’aquest marc teòric amb alguns exemples). També es justifica quina és la rellevància 

que té dins de la ciència política, i finalment fa un breu repàs dels casos de referèndums 

celebrats a Espanya a partir de la restauració de la democràcia. 

Al segon apartat d’aquest treball es pretén explicar quines són les semblances i les diferències 

que hi ha entre les eleccions i els referèndums. L’apartat comença amb una recapitulació de 

quins són els principals factors que expliquen el comportament electoral a les eleccions, per tal 

de fer una posterior comparació amb el comportament electoral als referèndums. Després es 

descriuen quins són els factors que són comuns al comportament electoral a eleccions i 

referèndums, així com també les diferències que hi ha (com per exemple les normatives que els 

regulen, la freqüència o la previsibilitat de la seva convocatòria). 

Al tercer apartat es desenvolupa un anàlisi dels diferents factors que tenen impacte en el 

comportament electorals dels ciutadans a l’hora de posicionar-se en un referèndum. El primer 

factor és quins motius expliquen la participació de la ciutadania als referèndums, a partir de tres 

àmbits teòrics que expliquen la participació electoral: la posició social (les característiques 

socioeconòmiques de l’elector), les actituds polítics (l’àmbit subjectiu de l’elector) i el context 

electoral (el conjunt de circumstàncies que acompanyen unes eleccions). El segon factor és de 

quina manera es pot aplicar la teoria del vot de segon ordre en els referèndums, partint de la 

teoria desenvolupada per Reif i Schmitt. El tercer factor és si es produeix un vot temàtic, pel 

qual els votants emeten el seu vot per una determinada opció en un referèndum segons quina és 

la seva opinió respecte la pregunta que es formula. El quart factor és quin pes té el 

posicionament dels partits polítics i els líders, sobretot en aquells casos en què els votants no 

tenen suficient informació per poder decidir el seu vot, i han d’utilitzar dreceres com les 
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consignes del partit al qual es senten propers. El cinquè factor és quin impacte té la campanya 

electoral del referèndum en el comportament electoral dels ciutadans, que depèn molt de si el 

tema del referèndum ha estat debatut durant un espai de temps suficientment ampli abans del 

referèndum o no. I el sisè i últim factor és quina influència té el context econòmic en el resultat, 

sobretot en aquells casos en què la pregunta del referèndum té una implicació econòmica, i 

tenint en compte el context econòmic del territori i la població on es celebra el referèndum. 

Al quart apartat, un cop desenvolupades la introducció i el cos del treball, es fa una breu 

recapitulació del que s’ha explicat al llarg del treball. 

El cinquè i últim apartat del treball és un exercici que pretén aplicar tots els conceptes que hem 

vist al treball al referèndum acordat pel 9 de novembre d’aquest 2014, veient què podria passar 

amb la participació, com afectarà la percepció econòmica o com pot influir la campanya. 

 

 1.2  Els referèndums a Espanya 

La utilització d’un mecanisme de participació directa de la ciutadania en la presa de decisions, 

com per exemple la convocatòria d’un referèndum, és un cas poc habitual en la política catalana 

i espanyola. Els precedents dins l’etapa democràtica que comença amb l’aprovació de la 

Constitució Espanyola de l’any 1978 són pocs, sobretot en comparació amb la freqüència en què 

es duen a terme en altres països. 

A nivell estatal se n’han celebrat tres: el referèndum de ratificació de la Constitució Espanyola 

el 6 de desembre de l’any 1978, el referèndum sobre la permanència a la OTAN del 12 de març 

de l’any 1986, i el referèndum sobre la Constitució Europa del 20 de febrer de l’any 2005. 

La participació en aquestes convocatòries electorals estatals ha sigut molt desigual: la més alta 

va ser la del referèndum de ratificació de la Constitució Espanyola, amb un 67,11% de 

participació, al referèndum de permanència a la OTAN la participació va ser del 59,42%, i al de 

la Constitució Europea va ser del 41,77%. 

A les diferents Comunitats Autònomes també se n’han celebrat per ratificar els Estatuts 

d’Autonomia: al País Basc el 25 d’octubre de l’any 1979, a Catalunya el 25 d’octubre de l’any 

1979 i el 18 de juny de l’any 2006, a Andalusia el 20 d’octubre de l’any 1981 i el 18 de febrer 

de l’any 2007, i a Galícia el 21 de desembre de l’any 1980. I finalment també en l’àmbit 

autonòmic, el referèndum del 28 de febrer 1980 a Andalusia, sobre la iniciativa prevista a 

l’article 151 de la Constitució Espanyola de 1978. 
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Taula 1. Participació als referèndums a Espanya 

Referèndum Participació 

Constitució Espanyola 1978 67,11% 

Estatut Catalunya 1979 59,70% 

Estatut País Basc 1979 58,85% 

Estatut Galicia 1980 28,26% 

Iniciativa Andalusia 1980 64,18% 

Estatut Andalusia 1981 53,49% 

OTAN 1986 59,42% 

Constitució Europea 2005 41,77% 

Estatut Catalunya 2006 48,85% 

Estatut Andalusia 2007 35,85% 

FONT: Ministerio del Interior del Gobierno de España 

El referèndum d’àmbit autonòmic amb més participació va ser el de la iniciativa prevista a 

l’article 151 de la Constitució celebrat a Andalusia l’any 1980, amb un 64,18% de participació. 

En els referèndums sobre els Estatuts d’Autonomia que s’han celebrat a algunes Comunitats 

Autònomes, la participació més alta va ser la del referèndum de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya de 1979 amb un 59,70% de participació, seguits pel del País Basc de 1979 amb un 

58,85%, el d’Andalusia de 1981 amb un 53,49%, el de Catalunya de 2006 amb un 48,85%, el 

d’Andalusia de 2007 amb un 35,85%, i la més baixa el de Galicia de 1980 amb un 28,26% de 

participació. 

Aguilera (1992) diferencia les experiències de referèndums celebrats a Espanya en tres blocs 

(una divisió formulada l’any 1992, i que per tant, no té en compte els referèndums posteriors 

que van ser els de la Constitució Europea del 2005 i els dels Estatuts d’Autonomia de Catalunya 

el 2006 i d’Andalusia el 2007):  

Al primer bloc hi ha els referèndums conflictius i polaritzats, on hi inclou la iniciativa 

autonòmica d’Andalusia de 1980 i el de l’OTAN de 1986. Per exemplificar aquest caràcter 

conflictiu que ens defineix l’autor, podem veure alguns dels fets que es van produir al voltant 

del referèndum de 1980, sobre la iniciativa autonòmica d’Andalusia, on es formulava la següent 

pregunta: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de 

la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho 

artículo?». En aquest referèndum es van produir algunes dificultats per aquells partits que 

defensaven una autonomia especial per Andalusia, unes dificultats que afectaven al cens (no hi 
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va haver una actualització del cens prèvia al referèndum), el finançament (un 50% menor que el 

dels referèndums basc i català), la durada de la campanya (14 dies, menys que els 21 dies dels 

referèndums basc i català), i la no campanya institucional. 

Al segon bloc hi ha els referèndums amb problemes d’abstenció política, on hi inclou el de la 

Constitució de 1978, i el de l’Estatut d’Autonomia Basc de 1979. Per exemplificar-ho, podem 

observar que al referèndum per l’Estatut d’Autonomia Basc de 1979 el Consell General Basc va 

assumir la direcció de la campanya institucional, que amb l’eslògan “25 de octubre. Tú decides. 

Vota” pretenia combatre el principal objectiu: l’abstenció (Del Castillo, 1979-1980). En aquest 

cas en concret, aquesta campanya institucional que normalment podríem entendre que és 

correcta, planteja problemes de neutralitat degut a que algunes forces polítiques (Herri 

Batasuna, el Moviment Comunista EMK i la Liga Comunista Revolucionaria LKR) demanaven 

a la ciutadania que s’abstingués en el referèndum. Finalment, l’abstenció al conjunt del País 

Basc va ser d’un 41,16%. 

I al tercer bloc hi ha els referèndums “de tràmit”, on hi inclou el dels Estatuts d’Autonomia de 

Catalunya de 1979, de Galicia de 1980 i d’Andalusia de 1981. Aquests tres referèndums sobre 

els processos autonòmics a les tres nacionalitats històriques es consideren “de tràmit” perquè no 

estava prevista una gran discussió entre favorables i contraris a la pregunta formulada, que era 

l’adopció d’un Estatut d’Autonomia, ja que es considerava que hi havia un consens sobre el 

tema. Finalment, però, a Galicia el referèndum va tenir amb una abstenció molt alta (del 

71,74%), i va ser aprovat amb el vot favorable de menys del 25% del cens electoral, produint 

així el naixement d’un autogovern que semblava indiferent per part de la societat gallega. 

Per l’autor, les conclusions que es poden treure de l’experiència dels referèndums a l’etapa 

democràtica espanyola són que: 

-Hi va haver un ús força considerable en l’etapa de fundació del nou règim polític, per tal de 

legitimitzar al màxim i que hi haguessin consensos. 

-Hi ha un predomini dels referèndums autonòmics, i creu que no és casualitat, doncs és un 

“cleaveage” històric que ni tant sols després de l’aprovació dels Estatuts d’Autonomia no està 

resolt, ja que la transició va aconseguir eliminar de l’agenda problemes com la religió o 

l’exèrcit, però no l’encaix de diverses nacionalitats dins un mateix estat. 

-Després del referèndum de la OTAN serà molt poc probable una nova utilització del 

referèndum en l’àmbit estatal ( i de fet, només es produirà el de la Constitució Europea de 

2005). 



El comportament electoral als referèndums 10 
Treball de Final de Grau  

 

2. EL COMPORTAMENT ELECTORAL A ELECCIONS I 

REFERÈNDUMS 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 1.1, l’estudi del comportament electoral a les eleccions ha 

ocupat la majoria de la literatura sobre el comportament electoral. Per poder fer una comparació 

entre el comportament electoral a les eleccions i als referèndums cal fer un breu repàs a quin 

han sigut els tres factors que tradicionalment expliquen el motiu de perquè un ciutadà vota a un 

partit o a un altre. 

El primer factor que explica els motius del vot és la posició social de l’elector, explicat a partir 

del concepte de les “clivelles” (cleavages) desenvolupat per Lipset & Rokkan (1967), que són 

divisions de la societat a partir de quina és la posició social dels individus en aquesta. Alguns 

exemples de clivelles als països occidentals són la classe social, la religió i l’origen. Aquestes 

tres clivelles són conseqüència de tres fets destacats a l’Europa dels segles XVI i XIX: la 

revolució industrial (forma la clivella de la classe social entre treballadors i burgesia), la 

reforma protestant (que forma la clivella religiosa entre catòlics i protestants) i la formació de 

l’Estat-nació (que forma la clivella d’origen entre el centre de poder dominant i la perifèria). A 

partir d’aquestes clivelles els diferents partits polítics es van formar tenint com a referència les 

clivelles de cada societat, de manera que els votants que pertanyien a una determinada clivella 

votarien al partit que té com a referència aquella clivella. A partir de la segona meitat del segle 

XX, dos nous fenòmens podrien haver creat dues noves clivelles: la creació de l’Estat del 

benestar i la societat del coneixement. Amb la creació de l’Estat del benestar s’ha originat una 

clivella de sector, en què es divideix a la societat en dos bàndols: els que treballen o 

“consumeixen” al sector públic (sanitat, educació, transport...), i els que treballen o utilitzen el 

sector privat. I amb la societat del coneixement, en què la riquesa cada cop depèn menys del 

capital i les matèries primes, i més del coneixement, l’estructura social es divideix en funció de 

l’habilitat cognitiva dels individus. La principal crítica a la teoria de les clivelles és que 

explicaria molt bé la fidelitat de vot a un partit, però no uns canvis de vot destacables en 

períodes temporals breus. 

El segon factor que explica els motius del vot són els valors polítics dels ciutadans, que són un 

instrument que permet tenir una referència per analitzar els fets polítics. Els valors polítics dels 

ciutadans estan influïts per diferents causes: la socialització primària, els valors pre-polítics, la 

mobilitat i la socialització secundària. Els ciutadans tenen doncs diferents referències per 

analitzar els fets polítics: la identificació partidista, la ideologia, o el nacionalisme. 
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La identificació partidista és una teoria que es va desenvolupar als anys 70 a la Universitat de 

Michigan, on es va construir el “Model de Michigan”, recollit a Campbell et al. (1960). Aquest 

model explica com els ciutadans processen la informació política a través de quina és la seva 

identificació amb els partits polítics. En el cas americà, van elaborar una escala a partir de les 

respostes a dues preguntes: si es sentia demòcrata o republicà, i en quina intensitat s’hi sentia. 

Les principals crítiques al Model de Michigan són dues: la crítica de la tautologia (que afirma 

que la variable “identificació amb un partit” com a causa del vot no és vàlida), i la crítica del 

bipartidisme (que afirma que no és aplicable a sistemes que no són bipartidistes, i que cal 

adaptar-ho canviant la “identificació amb un partit” per “proximitat a cada un dels diferents 

partits”). 

La ideologia es el valor polític més influent a Europa, i és per això que el model de vot 

ideològic és una de les explicacions més vàlides del vot al continent. Perquè es compleixi s’han 

de produir tres situacions: que l’electorat tingui una ideologia, que l’electorat sàpiga identificar 

les ideologies dels diferents partits, i que l’electorat voti a un determinat partit en funció de la 

seva ideologia. Una de les crítiques al model ideològic del vot és que pressuposi sempre que la 

ideologia és anterior al vot, quan en alguns casos es pot produir que el vot a un partit faci 

canviar la ideologia del votant. 

El nacionalisme és un altre valor polític, i en alguns països europeus on aquest és un valor 

polític rellevant, condiciona de manera notable el vot. En alguns d’aquests països com Escòcia, 

Euskadi o Bèlgica, el model ideològic del vot no és completament aplicable perquè el 

nacionalisme fa que votants ideològicament progressistes però nacionalistes puguin votar a 

partits conservadors nacionalistes. 

El model ideològic del vot ha rebut diferents crítiques. Una de les principals crítiques ha sigut el 

model de competència espacial, formulat per l’escola racional (Downs, 1957), on el vot 

ideològic passa a de ser emotiu a ser racional, i on es vota no per manifestar la ideologia sinó 

per aconseguir quelcom més. El procés que descriuen per decidir el vot seria que primer 

l’elector s’autoubica a l’escala ideològica esquerra-dreta, després avalua la ubicació ideològica 

dels partits, i finalment votarà al partit que està a menys distància seva. Algunes altres crítiques 

són la que qüestiona que la majoria de la gent tingui ideologia (Converse, 1963), les que creuen 

que cada cop els ciutadans s’identifiquen menys amb els partits polítics, i les que defensen que 

s’han generat noves ideologies com el postmaterialisme que debiliten el pes de la ideologia 

esquerra-dreta. 

El tercer factor que explica les causes del vot és el context electoral, format per sis variables. La 

primera és el moviment que fan els partits a l’escala ideològica, on els partits utilitzaran una 
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lògica racional per apropar-se a la majoria d’electors. La segona són les campanyes electorals i 

els mitjans de comunicació, que a través dels seus missatges pretenen fer canviar les opinions 

dels ciutadans per aconseguir el seu vot. La tercera és el vot temàtic,  que consisteix en què 

els partits i els mitjans de comunicació situen al centre del debat determinats temes que els 

interessen, per tal que els ciutadans vegin la seva posició en un determinat tema que ells 

consideren que és prou important perquè el seu vot es decideixi perquè un determinat partit té 

una posició semblant sobre aquell tema. El quart factor és la conjuntura econòmica, en què els 

ciutadans poden tenir en compte quina és la situació econòmica personal o familiar (suport 

egotròpic) , o quina és la situació econòmica del país (suport sociotròpic), premiant o castigant 

als partits del govern. El cinquè factor són els candidats, a través dels quals una part dels votants 

optarien per votar un partit perquè al marge de la seva identificació amb el partit, o de la 

valoració que ha fet des del govern, la figura del candidat influeix en els resultats electorals. I el 

sisè i últim factor és el sistema electoral, on destaca quina és la fragmentació que produeix al 

sistema de partits, de tal manera que pot fer que si els partits minoritaris tenen poques 

possibilitats d’obtenir representats, hi hagi ciutadans que optin per fer un “vot útil” a partits 

pròxims que segur que obtindran representació. 

Un referèndum és una convocatòria electoral on els ciutadans poden votar sobre qüestions 

determinades, plantejades en forma de diverses alternatives (normalment dues, però en alguns 

casos en poden ser més), a diferència de les eleccions en què s’elegeixen els representants de la 

ciutadania a les institucions, ja que als referèndums no apareixen noms de partits ni de candidats 

a les paperetes. En la comparació entre eleccions i referèndums, Leduc (2000) explica que 

alguns dels factors que es consideren com a causes del vot a les eleccions (com la ubicació 

ideològica, la influència de la campanya electoral, la identificació amb un partit...) també poden 

influir en el comportament electoral als referèndums, i fins i tot en alguns casos poden tenir més 

influència que la produïda a les eleccions.  

Per l’autor, tal i com es mostra a la figura 1, els referèndums en què l’objecte de la pregunta té 

molt a veure amb la ideologia dels votants, els seus valors polítics o les clivelles destacades de 

la societat, fan que hi hagi una gran estabilitat en la predictibilitat dels resultats. Factors com el 

paper que tindran les diferents organitzacions de la societat civil, els líders i els partits polítics 

poden tenir una certa influència en el resultat final. I factors com la campanya electoral, els 

mitjans de comunicació o la situació econòmica poden fer que hi hagi una gran volatilitat i 

canvis de vot en els ciutadans. 
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Il· lustració 1. Elements que afavoreixen la estabilitat o la volatilitat en el  
comportament electoral als referèndums 

 

FONT: Leduc (2002) 

En la comparació, també cal tenir en compte si al país que volem analitzar els referèndums són 

esdeveniments comuns i freqüents, o si pel contrari són esdeveniments que es celebren de 

manera poc freqüent. Als països on són convocatòries freqüents, la variació dels patrons més 

familiars del comportament electoral són menys aplicables, i en canvi allà on les convocatòries 

de referèndums són menys freqüents, els patrons dels models de comportament electoral poden 

ser més vàlids.  

Una de les diferències que poden haver-hi entre els referèndums i les eleccions és que els 

referèndums es presenten sovint com una manera de resoldre determinats problemes que no 

estan plantejats en el dia a dia de la política de partits, amb temes morals, constitucionals o 

territorials, que pel fet de no ser resolts pels partits, pot ser que els ciutadans ho associïn a que 

són assumptes menys importants (Laycock 2013). El fet que afectin a qüestions morals o 

territorials produeix que sovint els propis partits estiguin dividits internament sobre el tema, i 

aquesta situació produeix que davant aquesta divisió intrapartidista, siguin els ciutadans qui  

acabin decidint.  

La normativa que regula les eleccions i els referèndums també diferencia ambdues 

convocatòries electorals: sovint als referèndums es crea una normativa ad hoc, basada en els 

criteris dels polítics del moment, i basada en influències que generen les enquestes d’opinió, 

mentre que la normativa de les eleccions és més estable i creada fruit d’un consens més ampli 

(Laycock 2013).  
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I l’última de les diferències recau en la freqüència i la previsibilitat d’aquests dos tipus de 

convocatòria electoral. Pel que fa a les eleccions, es celebren al final de cada legislatura, i 

majoritàriament es celebren cada 4 o 5 anys, excepte en els casos en què s’anticipen. La pràctica 

és diferent segons els països del món: Suïssa i alguns estats dels Estats Units celebren 

referèndums de manera freqüent, en contraposició amb d’altres països on aquesta pràctica és 

poc freqüent. 
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3. EL COMPORTAMENT ELECTORAL ALS REFERÈNDUMS 

 3.1 La participació 

Powell (1982) va iniciar l’estudi de la participació electoral amb el llibre Contemporany 

Democracies i va elaborar un model on s’identificaven principalment tres causes: l’entorn social 

i econòmic, el sistema institucional i el sistema de partits. D’altres autors com Anduiza & Bosch 

(2004) han explicat que la participació electoral dels ciutadans depèn de tres factors: la seva 

posició social (el gènere, l’edat, el nivell d’estudis, la seva situació econòmica...), les seves 

actituds polítiques (ideologia, identificació amb un partit...) i el context electoral (sistema 

electoral, candidats....). Boix i Riba (2000) també creuen possible agrupar els motius de la 

participació electoral en tres: els recursos dels electors (els elements que fan servir per la decisió 

i la participació política, com són la seva educació, els seus mitjans materials i el seu temps), la 

mobilització feta per les elits (els candidats, els mitjans de comunicació i d’altres 

organitzacions), i les institucions politico-electorals (els components del sistema electoral, com 

les barreres legals o les fórmules d’assignació, o facilitats per votar com el vot per correu). 

La posició social fa referència a les característiques socioeconòmiques de l’elector. Una de les 

variables més destacades de la posició social és l’edat, que en l’Europa occidental es tradueix en 

un augment progressiu de la participació electoral a mida que augmenta l’edat, amb l’excepció 

de a partir dels 70 anys, que la participació cau degut a causes físiques. Una altra de les 

variables més destacades dins de la posició social de l’elector és el nivell d’ingressos de 

l’elector, que en la mateixa Europa occidental  representa un augment de la participació a mida 

que augmenta el nivell d’ingressos. 

Les actituds polítiques són l’àmbit subjectiu de l’elector, aquelles variables sobre les quals els 

ciutadans tenen poder de decisió. Aquestes actituds polítiques es tradueixen en sobretot dues: la 

proximitat a un partit polític (les persones amb que tenen un sentiment de proximitat amb un 

partit polític participen de més a les eleccions) i la identificació ideològica (els ciutadans que 

s’identifiquen amb una ideologia participen més a les eleccions). 

El context electoral és el conjunt de circumstàncies que acompanyen unes eleccions (com la 

situació socioeconòmica, la confiança en les institucions, o la normativa electoral).  

En els referèndums, moltes de les variables que influeixen en la  participació en unes eleccions 

també són aplicables.  
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Com s’ha explicat, dins de la posició social de l’elector, l’edat té una importància destacada en 

la participació electoral, i en podem veure un exemple aplicat a un referèndum a la taula 2. Més 

de la meitat dels electors de menys de 34 anys (el 55% dels que tenien entre 18 i 24 anys, i el 

52% dels que tenien entre 25 i 34 anys) no van anar a votar al referèndum sobre la Constitució 

Europea de 2005, mentre que en les franges dels majors de 35 anys, la participació supera 

sempre el 50%, arribant al 66% de participació entre els ciutadans d’entre 45 i 64 anys, i al 69% 

de participació entre els ciutadans de més de 65 anys.  

Taula 2. Abstenció al referèndum sobre la CE segons l'edat 

Edat Percentatge d’abstenció 

De 18 a 24 55%  

De 25 a 34 52% 

De 35 a 44 42%  

De 45 a 54 34%  

De 55 a 64 34%  

Més de 65 31%  

FONT: Marcel et al. (2005), a partir de l’estudi 2.595 del CIS 

Tawfik, Sciarini i Horber (2012) també demostren en el seu estudi sobre la participació electoral 

a Suïssa que l'edat i les diferents tipus de convocatòries electorals influeixen de manera conjunta 

en la participació. Entre els joves de 18 a 30 anys, la major participació es registra als 

referèndums federals, després als referèndums cantonals, després a les eleccions federals , i 

finalment eleccions locals. La interpretació que fan els autors a aquestes dades és que els joves 

estan menys interessats en la que creuen que és la política convencional (votar representants), 

són més crítics amb els partits polítics i estant més atents a les votacions sobre qüestions 

concretes (els referèndums) . I per contra,  entre els ciutadans de més edat,  l’alta mobilització 

en les eleccions seria coherent amb el seu sentiment d’identificació amb el sistema tradicional 

de partits. 

Als països on es celebren referèndums amb una gran freqüència, la participació electoral a les 

eleccions legislatives pot caure a nivells baixos, ja que per molts ciutadans aquestes eleccions 

legislatives són considerades de menys importància que els referèndums, que els permeten 

decidir sobre qüestions concretes. En el cas suís, a aquesta freqüència de referèndums cal afegir-

hi el fet que la composició del govern suís es decideix mitjançant la “fórmula màgica” (que de 
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1959 a 2003 ha distribuït els 7 membres de Consell Federal entre els partits polítics més 

majoritaris), i que incentiva poc la mobilització a les urnes a les eleccions legislatives (Anduiza 

& Bosch, 2004). 

Gràfic 1. Participació a les eleccions legislatives a Suïssa 

i nombre de referèndums celebrats entre 1987-2011 

 

FONT: Elaboració pròpia amb dades de International Institute for Democracy and Electoral Assistance i  
Administració Federal de la Confederació Suïssa  

 

Per tal de posar aquesta teoria a la pràctica, podem establir una relació entre la participació a les 

eleccions legislatives a Suïssa i el nombre de referèndums celebrats en els 4 anys anteriors a 

cada comicis electorals, per tal de de veure si quan hi hagut molts referèndums en els anys 

previs a unes eleccions, la participació a les eleccions legislatives ha sigut menor o no. 

Al gràfic 1, creat a partir de les dades de la taula 3, es mostra que com més referèndums s’han 

celebrat en els 4 anys anteriors a cada elecció, més baixa és la participació a les eleccions 

legislatives, amb per exemple un 42,25% de participació a les eleccions de 1995 havent-se 

celebrat 52 referèndums en els 4 anys anteriors, o una participació del 49,10% a les eleccions de 

2011 havent-se celebrat 26 referèndums en els 4 anys anteriors. 
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Taula 3. Participació a les eleccions legislatives a Suïssa i  

nombre de referèndums celebrats entre 1987-2011 

Any Participació Nº de referèndums als darrers 4 anys 

2011 49,10% 26 

2007 48,28% 26 

2003 45,22% 47 

1999 43,22% 34 

1995 42,25% 52 

1991 46,04% 22 

FONT: Elaboració pròpia amb dades de International Institute for Democracy and Electoral Assistance i  
Administració Federal de la Confederació Suïssa  

Aquestes dades mostrarien que com més referèndums hi ha hagut en els darrers anys, els 

ciutadans poden percebre que ja s’han decidit moltes qüestions i per tant, el que està en joc a les 

eleccions legislatives és menys important que en legislatures en què els referèndums han sigut 

poc freqüents. 

Pel que fa a una actitud política com la identificació ideològica de l’elector, la taula 4 ens 

mostra la relació entre la participació electoral al referèndum de l’Estatut de Catalunya de 2006 

i l’auto ubicació ideològica dels ciutadans. Un 43,7% dels ciutadans que no s’autoubiquen en 

una ideologia (els que contesten “no sap”) no van votar al referèndum de l’Estatut de 2006, 

mentre que aquells que s’autoubiquen en l’escala ideològica van participar entre un 68,8% (els 

que s’autoubiquen a la dreta) i un 74,8% (els que s’autoubiquen a l’esquerra). Com afirmen 

Anduiza & Bosch (2004), identificar-se amb diferents opcions polítiques, partidistes o 

ideològiques afavoreix la participació electoral. Pel que fa a quin impacte té a quina posició de 

l’eix ideològic s’autoubiquen els ciutadans en la participació electoral, no existeix un patró 

tancat: no podem afirmar que els que s’autoubiquen a l’esquerra participin més que els que 

s’ubiquen al centre o a la dreta.   

Segons Marcet et al. (2005), també cal afegir altres factors que expliquen el percentatge de 

participació als referèndums: el nivell de competitivitat que es duu a terme (com més 

competitivitat hi ha i no està clar quina opció serà la guanyadora, hi haurà més participació), el 

tema objecte de la pregunta (si és un tema concret i que és rellevant per la ciutadania, hi haurà 

més participació), i la posició dels partits (com més clara sigui al participació dels partits i més 

lògica sigui la seva opció, hi haurà més participació). 
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Taula 4. Participació al referèndum de l'Estatut segons auto ubicació ideològica 

 (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10) No sap 
No 

contesta 

Va anar a votar 74,8 72,2 69,5 69,6 68,8 43,7 44,4 

Va anar a votar i 

no va poder 
0,6 0,3 0,4   0,5  

No va poder anar a 

votar 
6,3 8,1 6,1 5,4 12,5 13,6 7,9 

No va voler votar 17,9 19,2 24 25 18,8 41,7 47,2 

No contesta 0,3 0,3    0,5 0,6 

FONT: Estudi 2648 del CIS 

Des del punt de vista de la legitimitat democràtica, alguns autors com Qvortrup (2002) creuen 

que una baixa participació pot ser considerada com una amenaça. Per tal d’incentivar la 

participació i combatre aquest problema de legitimitat, es pot considerar que caldria establir uns 

mínims de participació que legitimitat moralment la votació. Diversos autors com Aguiar-

Conraria i Magalhães (2008) o Herrera i Mattozzi (2010)  posen l’accent en la normativa legal 

que regula els referèndums per explicar la participació electoral, i en concret, en si existeix un 

quòrum de participació i/o un quòrum d’aprovació necessari per tal de que els resultats siguin 

vàlids. Els autors expliquen que posar un quòrum necessari de participació pot tenir un efecte 

contrari al desitjat: tot i que pretén incentivar als ciutadans a anar a votar, també pot donar 

incentius a algunes persones per abstenir-se, ja que davant d’una previsible victòria de l’opció 

rival, els partidaris de l’opció previsiblement perdedora es poden abstenir per aconseguir 

invalidar la votació per falta de quòrum. En el seu anàlisi empíric demostren que l'existència 

d'un requisit de participació redueix el percentatge de participació en els referèndums en deu 

punts percentuals. 

El Consell d’Europa va encarregar a la “European Commission for Democracy Through Law” 

(més coneguda com a “Venice Commission”) un estudi anomenat “Codi de Bones Pràctiques 

sobre Referèndums” (2007) per tal de marcar unes directrius pel que fa a l’organització de 

referèndums. En aquest estudi es desaconsellava l’adopció de quòrums necessaris als 

referèndums, precisament pels motius citats anteriorment. 
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 3.2 El referèndum com a vot de segon ordre 

Després de les primeres eleccions directes al Parlament Europeu, Reif i Schmitt (1980) van 

iniciar la tesi de les “eleccions de segon ordre”. La definició d’aquests autors és que aquestes 

eleccions són considerades com a menys importants pels ciutadans, i es plasma per tant amb 

unes eleccions “de primer ordre”, que són les eleccions al Parlament Nacional (en el cas dels 

sistemes parlamentaris) o les eleccions presidencials (en el cas dels sistemes presidencialistes), i 

unes eleccions de “segon ordre”, que són les eleccions regionals i municipals, i en el cas dels 

estats europeus, les eleccions al Parlament Europeu. El que desenvolupen a la seva tesi és que 

els temes de l’agenda nacional i les preocupacions en la política nacional provoquen que les 

eleccions al Parlament Europeu no reflecteixin la opinió dels ciutadans europeus sobre 

qüestions supranacionals, que queden relegades a un segon pla, i per tant, els ciutadans voten en 

aquestes eleccions tenint en compte el que passa a la política nacional. 

Els dos autors descriuen que els electors donen menys importància al que “està en joc” en 

aquestes eleccions, i acostumen a passar alguns dels següents comportaments: un baix nivell de 

participació (ja que menys electors consideren que és important emetre el seu vot), un 

creixement del vot a partits petits o partits nous (que potser representen la opinió del votant de 

manera més precisa però que si no obtenen representació no té tanta importància), o augment 

del vot nul (s’expressa un descontentament amb els partits que en eleccions de primer ordre pot 

ser més arriscat).  

Igual que passa a les eleccions, també ens podem fer aquesta pregunta sobre el vot de segon 

ordre als referèndums: són els referèndums decidits per les actituds que tenen els votants 

respecte el govern nacional? En definitiva, el que volem saber és quin és el pes de les 

preocupacions polítiques nacionals que tenen els ciutadans quan voten als referèndums. 

La interpretació que fan Font i Rodríguez (2007) sobre el vot de segon ordre als referèndums es 

basa en la idea de que els referèndums són un moment per expressar un posicionament sobre 

assumptes de primer ordre, ja que els votants només poden o només els interessa reaccionar i 

expressar-se sobre assumptes de primer ordre. Per tal de fer-ho efectiu, els ciutadans utilitzen els 

referèndums tenint en compte sobretot l’avaluació que fan del govern nacional, i per tant votant 

a favor de la recomanació de vot que aquest faci si considera que la seva gestió ha estat bona, i 

votant en contra de la recomanació de vot que faci si considera que la gestió no ha estat bona.  

Per mesurar si hi ha hagut vot de segon ordre en els referèndums, una de les variables més 

utilitzades és la valoració que es fa de la gestió del govern, de manera que com es pot veure a la 

taula 5, hi ha una relació entre la satisfacció amb el govern i el vot que es fa al referèndum sobre 
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la Constitució Europea. El que es va produir en aquest referèndum és que a mesura que 

augmentava la valoració que es feia del govern nacional, també augmentava el percentatge de 

vot favorable al referèndum, i a mesura que disminueix la valoració del govern nacional, va 

augmentant el vot negatiu, el vot en blanc i l’abstenció al referèndum. 

Taula 5. Satisfacció amb el govern i vot al referèndum sobre la Constitució Europea 

 
Molt 

bona 
Bona 

Ni bona 

ni dolenta 
Dolenta 

Molt 

dolenta 

No ho 

sap 
Total 

Sí 75% 59% 38% 28% 18% 31% 45% 

No 5% 6% 9% 13% 19% 5% 8% 

En blanc 1% 2% 4% 3% 4% 2% 3% 

Abstenció 19% 33% 49% 56% 59% 62% 44% 

FONT: Font i Rodríguez (2007), a partir de l’estudi 2.595 del CIS 

A la taula 5 es creuen les variables “satisfacció amb el govern” i “vot al referèndum sobre la 

Constitució Europea”, per tal de veure quins percentatges de ciutadans que tenien una 

determinada opinió sobre la satisfacció amb el govern van votar a favor o en contra al 

referèndum. En aquesta taula veiem com les dues variables estan relacionades, ja que el 

percentatge de ciutadans que votarien “sí” disminueix a mesura que la satisfacció amb el govern 

és més baixa, de la mateixa manera que el vot negatiu i l’abstenció creixen a mesura que la 

satisfacció amb el govern disminueix. 

La importància que els votants donen a les eleccions o als referèndums produirà que com més 

important es vegi l’elecció o el referèndum en qüestió, menor serà l’efecte de segon ordre, i com 

menor sigui la importància, major serà l’efecte de segon ordre (Garry et al. 2005). També 

l’efecte de segon ordre té en compte d’altres factors del context: quan un referèndum és 

obligatori la satisfacció amb el govern nacional i amb els partits té una importància menor en el 

vot al referèndum , i quan no és obligatori i és impulsat pel govern té una importància més gran. 

La explicació que dóna l’autor és que els votants creuen que poden desgastar més al govern 

quan el referèndum no és obligatori (ja que consideren que perdre un referèndum que no és 

obligatori pot fer més mal al govern que perdre un govern obligatori). Hug (2002) també 

distingeix el pes del vot de segon ordre als referèndums que tenen un resultat que serà vinculant 

i el pes als referèndums que tenen un resultat que no serà vinculant. Per l’autor, els efectes del 

vot de segon ordre és probable que siguin més destacats en els referèndums no vinculants i  

quan els governs poden utilitzar aquests referèndums com una eina per reforçar el seu suport. 
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 3.3 El vot temàtic 

En l’estudi clàssic del comportament electoral, el vot temàtic s’integra en l’escola racional del 

comportament electoral, igual que d’altres fenòmens electorals com el model de competència 

espacial de Downs o la “funció de popularitat” que relaciona economia i vot. Tots aquests 

factors del vot racional, dins del context electoral com a explicació del vot, són el que expliquen 

els canvis d’opinió dels votants en períodes relativament curts de temps. El vot temàtic és un 

fenomen que es produeix quan els votants no trien el seu vot en funció de la seva posició social 

o els seus valors polítics, sinó en funció de la posició dels partits en un tema en concret que ells 

consideren com a molt important.  

En el vot a les eleccions perquè es produeixi el vot temàtic s’han de produir tres situacions: 

-El votant ha de tenir una opinió formada sobre un tema (la pujada d’un determinat impost, la 

defensa i la seguretat nacional, el canvi climàtic...). 

-El votant ha d’estar altament interessat en aquest tema. 

-El votant ha de conèixer la posició dels partits en aquell tema. 

Algunes de les classificacions que fa la literatura acadèmica del vot temàtic són: 

Budge i Farlie (1986) creuen que els electors quan pensen en temes no ho fan de formar 

separada sinó que els agrupen en diferents categories de temes, per tal de tenir antecedents i 

referències que els facin més fàcils seguir l’agenda política. De la mateixa manera, quan un 

partit es posiciona sobre un nou tema que fins abans no estava a l’agenda política o canvia de 

posició, els electors poden tenir com a referència aquestes diferents categories de temes per 

saber com va actuar aquest partit en el passat. Ja els propis partits divideixen les seves propostes 

electorals, per exemple en els seus programes electorals, en diferents àmbits: educació, política 

econòmica, acció exterior... i els mitjans de comunicació també divideixen en blocs per exemple 

els debats electorals. Els autors fan una classificació dels grans grups de temes en 14 categories: 

-Ordre públic: que engloba punts específics com les vagues i manifestacions, la criminalitat, la 

pena de mort o les revoltes. 

-Constitucional: que engloba punts específics com les institucions que són establertes (la 

monarquia, el Parlament...) o conceptes com la democràcia i els drets civils. 

-Relacions exteriors: que engloba punts específics com la pertinença a la Unió Europea, 

conflictes internacionals, el prestigi nacional a l’estranger... 
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-Defensa: que engloba punts específics com el pressupost militar (augment o reducció), o 

l’armament nuclear. 

 -Candidats: que tracta de les declaracions i contra-declaracions fetes entre candidats per tal de 

contraposar opinions. 

-Govern: que engloba punts específics com la situació financera del país, la corrupció, o la 

ineficàcia del govern. 

-Moral i religió: que engloba punts específics com les relacions de l’Estat amb l’església, 

l’avortament, el control de la natalitat, o l’educació religiosa. 

-Ètnia: que engloba punts específics com la política migratòria o la discriminació racial. 

-Regions: que engloba punts específics com la unitat nacional, la transferència de poder i 

competències als diferents nivells de govern, o la distribució dels recursos del país. 

-Urbà/rural: que engloba diferents aspectes de la política agrària i la política d’infraestructures. 

-Redistribució econòmica: que engloba punts específics com la prestació de serveis socials, les 

pensions, la sanitat, les prestacions d’atur, o les desigualtats. 

-Control governamental i planificació: que engloba punts específics com les nacionalitzacions, 

la intervenció del govern a l’economia, o les regulacions de diferents sectors econòmics. 

-Regulacions per afavorir a l’individu: que engloba punts específics com la lluita contra els 

monopolis i les grans corporacions, el proteccionisme econòmic i la llibertat de comerç. 

-Iniciatives i llibertat: que engloba punts específics com el tancament de comerços, els nivells 

impositius o les ajudes a sectors empresarials. 

Els autors també diuen que les 6 primeres categories (ordre públic, constitucional, relacions 

exteriors, defensa, candidats i govern) no es poden relacionar amb escissions socials 

continuades (com classes, religions, o regions). En canvi, les altres 8 categories (moral i religió, 

ètnia, regions, urbà/rural, redistribució econòmica, control governamental i planificació, 

regulacions per afavorir l’individu, i iniciatives i llibertats) sí que tenen relació amb escissions 

socials. D’entre aquestes categories que sí que tenen relació amb escissions socials, també hi ha 

categories o temes que afavoreixen a alguns partits, ja que a la ment de la majoria dels electors 

hi ha el fet que un determinat partit és el més “qualificat” per dur a terme les polítiques en 

aquell àmbit. En general, es considera que els partits d’esquerres són els més idonis per dur a 

terme la redistribució econòmica, mentre que en la resta de temes que tenen relació amb 
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escissions socials (com moralitat i religió, ètnia, iniciatives i llibertats...) els partits conservadors 

surten beneficiats. 

Stokes (1992) fa una classificació per distingir entre “valence issues” (temes que generen 

unanimitat entre els electors, com per exemple reduir la criminalitat), i “position issues” (temes 

que generen divisió entre els electors, com per exemple la política fiscal). 

Carmines i Stimson (1980) distingeixen dos tipus de vot temàtic: un primer tipus de vot temàtic 

anomenat “hard-issue” i un segon tipus de vot temàtic anomenat “easy issue”.  

El vot temàtic dur té les seves bases en el model d’elecció racional de Downs, i es basa en què 

el vot és un producte que surt d’haver fet un càlcul precís de les seves preferències per part dels 

votants, i finalment vota per allò que és més proper a les seves preferències. 

El vot temàtic tou es produeix quan un tema específic es torna tant arrelat en un període de 

temps llarg que estructura les respostes dels votants als partits i candidats. En aquest cas no es 

requereix tanta sofisticació en un càlcul racional, ja que passa a ser un tema pel qual els 

ciutadans ja no han de parar-se a pensar què és més racional votar, sinó que ja tenen clara la 

seva posició. Tot i que pugui semblar similar al primer tipus de vot temàtic, el vot temàtic tou té 

diferents interpretacions que el dur. 

La majoria del que està escrit sobre el vot temàtic es refereix al vot temàtic dur, així que 

Carmines i Stimson (1980) descriuen quins són els tres requisits del vot temàtic tou: 

1. L’”easy issue” seria un tipus d’elecció més emocional que tècnic i racional. 

2. Tracta més sobre finalitats i objectius polítics que dels mitjans. 

3. Seria una qüestió d’una durada llarga en l’agenda política. 

Himmelweit (1985) parla de la variabilitat com a nou patró del comportament electoral, 

substituint la tradicional lleialtat i la simpatia pels partits, i que el votant és com un consumidor 

de productes que elegeix entre un i altre depenent de les circumstàncies. 

Com hem dit anteriorment, perquè es produeixi el vot temàtic a les eleccions s’ha de produir 

que el votant tingui una opinió formada sobre un tema, hi estigui altament interessat, i conegui 

la posició dels partits en aquell tema. 

Quan no parlem d’eleccions a les que es presenten diferents partits sinó de referèndums, 

l’última de les tres situacions seria prescindible, perquè el vot a un partit es substituiria per 

l’opció a favor o en contra. 
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En el cas dels referèndums, el vot temàtic és un fenomen en què els electors voten a favor o en 

contra en un referèndum tenint en compte només quina és la seva opinió formada sobre el tema 

sotmès a votació. 

Garry, Marsh & Sinnott (2005) es preguntaven si als referèndums sobre els tractats de la Unió 

Europea els votants decidien tenint en compte les seves actituds cap a Europa (el vot temàtic) o 

les seves actituds amb la política i els partits nacionals (el vot de segon ordre que hem vist al 

punt anterior). En el cas del vot temàtic, per tant, els votants que són favorables a la integració 

europea i al desenvolupament de la Unió Europea serien més tendenciosos a votar 

favorablement, i els que són escèptics amb la integració europea i el desenvolupament de la 

Unió Europea votarien en contra. En el seu estudi dels 2 referèndums celebrats a la República 

d’Irlanda sobre el tractat de Niça (juny de 2001 i octubre de 2002), van concloure que en aquell 

cas aquests dos processos havien estat molt més uns processos de deliberació sobre la Unió 

Europea que no un plebiscit al govern de torn, i que, com més forta és la campanya electoral, 

més és l’efecte del vot temàtic per sobre del vot de segon ordre. 

De Vries (2010) proposa el concepte del “vot temàtic triangle”, que pretén mesurar com els 

temes influeixen en les decisions dels votants a les urnes. La base són tres condicions:  

1) Vinculació amb el tema: es refereix al grau en què els partits polítics vinculen un nou tema 

amb una dimensió del conflicte polític. 

2) Competència en el tema: que els diferents agents tinguin unes posicions oposades sobre un 

tema, i per tant puguin oferir als ciutadans diferents posicions clares. 

3) Mobilització en el tema: que els diferents partits polítics intentin construir el seu atractiu 

electoral a partir de posicionar-se bé sobre el tema que té el suport de la majoria dels electors. 

 

 3.4 Alineament partidista i lideratges 

Segons Leduc (2002), les posicions que adopten els partits davant els referèndums poden 

proporcionar senyals als votants que tenen forts vincles amb aquests, oferint així unes facilitats 

als votants per tal que es puguin posicionar davant la pregunta. Font i Rodríguez (2007) també 

descriuen que en determinats referèndums on els votants no tenen suficient informació sobre el 

tema objecte de votació, els electors utilitzen dreceres que puguin pal·liar aquesta necessitat, 

fent èmfasi també en què hi ha d’altres dreceres diferents a les consignes dels partits polítics, 

com per exemple els líders d’opinió o les línies editorials dels mitjans de comunicació que 

consumeixen. 
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Els lideratges també poden suposar un factor diferencial en el resultat dels referèndums, de la 

mateixa manera que passa a les eleccions, amb casos com el referèndum d’entrada a la OTAN 

d’Espanya el 1986 (que va ser considerat un triomf personal de Felipe González) i el 

referèndum del Tractat de Maastricht a França (que va ser considerat un vot de descontent cap al 

president François Mitterrand), com a exemples (Leduc 2002). En el cas espanyol, el propi 

Felipe González va condicionar la seva continuïtat a la presidència del govern a que hi hagués 

una majoria de vots afirmatius al referèndum (Marcet et al. 2005), fent per tant que els indecisos 

amb el seu vot però que valoraven positivament la gestió del president González o que es 

sentien propers al PSOE votessin afirmativament al referèndum. 

Binzer (2006) posa com a punt de partida per entendre el comportament electoral dels ciutadans 

als referèndums el model de competència espacial de Downs, que reconeix que està 

desenvolupat originàriament en un context de competició entre partits, i que s’ha aplicat poques 

vegades de manera explícita en els referèndums, però que hi ha algunes idees que es poden 

utilitzar. De la mateixa manera que en una elecció entre diversos partits, els referèndums 

permeten escollir entre les seves opcions (normalment dues), decidint quina opció ens és més 

propera, que ens permeti també tenir una major utilitat.  

Tot i que en alguns referèndums els votants responen a les preguntes d’una manera contrària a la 

que recomanen els partits (fins i tot en casos en què aquests representen una gran majoria 

parlamentària), això no implica que aquests no tinguin un cert poder d’influència. La lleialtat o 

simpatia per un partit no significa automàticament un convenciment dels votants per votar en 

una línia concreta, sinó que aquests són proveïdors d’informació i poden emmarcar el significat 

del referèndum. La influència dels partits en els referèndums consisteix doncs en què la 

informació i els arguments que aportin s’incorporen en el càlcul que fan els electors de la utilitat 

de cada opció sotmesa a votació.  

L’alineament partidista pot tenir algunes excepcions, com en el cas dels votants d’ERC del 2003 

en el referèndum de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 18 de juny de 2006. Balcells & 

Roig (2008) descriuen el procés de redacció i aprovació de l’Estatut de Catalunya com una 

etapa de tensió entre govern (PSC, ERC i ICV-EUiA) i oposició (liderada per CiU), com també 

entre els tres propis socis de la coalició governamental. ERC, que va donar suport a la proposta 

de reforma que es va votar el setembre de 2005 al Ple del Parlament de Catalunya, va decidir al 

maig de 2006 demanar el vot contrari de la ciutadania a l’Estatut que s’havia aprovat al Congrés 

dels Diputats amb els vots del PSOE, IU-ICV, CiU, PNB, CC i el BNG, l’abstenció de Nafarroa 

Bai i la Chunta Aragonesista, i el vot en contra del PP, ERC i EA. 
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L’excepció a la que ens referíem anteriorment es pot visualitzar a la taula 6, i es produeix pel 

comportament que tenen els votants d’ERC al 2003, ja que un 42,3% dels votants republicans 

van votar a favor de l’Estatut d’Autonomia i un 40% va optar per votar en contra, quan com 

hem comentat, el partit republicà feia campanya pel “NO” a l’Estatut. Els votants de la resta de 

partits van seguir amb més d’un 70% de fidelitat les consignes dels partits que havien votat a les 

eleccions al Parlament de Catalunya de 2003. En el cas dels votants de CiU i el PSC, aquest 

percentatge supera el 85% (un 87,2% dels votants del PSC i un 85,2% dels votants de CiU) . 

També són els votants d’ERC els qui emeten el percentatge més alt de vots en blanc al 

referèndum, que arriba al 12,6%, superant el 9,9% dels votants d’ICV-EUiA. 

Taula 6. Record de vot a les darreres autonòmiques i vot al referèndum de l'Estatut de 2006 

 CiU PSC ERC PP ICV-EUiA 

A favor 85,2% 87,6% 42,3% 10,2% 71,4% 

En contra 3,5% 3,7% 40,1% 75,5% 12,1% 

Blanc 6,6% 3,7% 12,6% 4,1% 9,9% 

Nul 0,4% 0,2% 1,8% 2% 0% 

NS/NC 4,3% 4,7% 3,2% 8,2% 6,6% 

FONT: Estudi 2648 del CIS 

El mateix estudi 2648 del CIS ens pot donar algunes respostes a la pregunta de perquè els 

votants d’ERC estaven tant dividits en el seu vot al referèndum de l’Estatut del 2006, i més d’un 

42% van votar de manera contrària a la que recomanava el partit al que havien votat l’any 2003. 

El 64% dels votants d’ERC al 2003 que van votar en contra de l’Estatut argumentaven el seu 

vot amb la raó que “Éste no es el Estatuto que aprobó el Parlamento de Cataluña”. Però els 

votants d’ERC van fer poc cas a la consigna del partit, fins i tot dins dels que van votar 

negativament: el segon motiu més argumentat és que “Era lo que defendía el partido al que 

voto”, dit per només un 14,6% d’aquests votants d’ERC que van decidir rebutjar l’Estatut, 

superat pel 18,9% de votants del PP que també argumentaven el seu vot amb l’expressió “Era lo 

que defendía el partido al que voto”. 
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Taula 7. Motiu del vot negatiu al referèndum de l'Estatut i record de vot a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2003 

 PSC CiU ERC PP ICV-EUiA 

Era el que defensa 

el partit que voto 
12,5% 0% 14,6% 18,9% 0% 

FONT: estudi 2648 del CIS 

Per comparar-ho amb els votants dels partits que defensaven el SÍ, un 25,9% dels votants del 

PSC van votar amb l’argument que “Era lo que defendía el partido al que voto”, en menor 

mesura un 17,8% dels votants de CiU, i un 10,8% dels votants d’ICV-EUiA, tal i com es mostra 

a la taula 8. 

Taula 8. Motiu del vot favorable al referèndum de l'Estatut i record de vot a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2003 

 PSC CiU ERC PP ICV-EUiA 

Era el que defensa 

el partit que voto 
25,9% 17,8% 5,3% 0% 10,8% 

FONT: estudi 2648 del CIS 

El 54,3% dels votants d’ERC que havien votat a favor de l’Estatut creien que aquell Estatut que 

es sotmetia a votació era millor que el que hi havia vigent (el de l’any 1979). És el segon 

percentatge més alt de votants d’un partit que creien en aquesta afirmació com a principal motiu 

del seu vot, només superat pel 56,9% dels votants d’ICV-EUiA, i superant per tant als votants 

de CiU (45,7%) i del PSC (39,5%). 

Per veure l’efecte de l’alineament partidista, Font & Rodríguez (2007) estudien el canvi 

d’intenció de vot dels ciutadans en els mesos previs al referèndum de la Constitució Europea de 

2005. Per fer-ho, utilizen els estudis 2.577, 2.582, 2.589 i 2.595 del CIS, que pregunten per 

l’intenció de vot i pel record de vot a les eleccions generals de 2004. En aquest treball es veu 

com els votants van canviant progressivament les seves preferències de vot, que cada cop 

s’assemblen més a la del partit que van votar a les darreres eleccions generals, i en especial en 

els partits que demanen el vot per l’opció del NO, que a l’octubre de 2004 es mostren favorables 

a la Constitució Europea. 

A la taula 9 podem veure que entre els votants d’Izquierda Unida hi ha una diferència positiva 

de 28 punts entre el percentatge de votants que votarien SÍ i els que votarien no,  i al febrer de 

2005 aquesta diferència positiva de 28 punts passa a ser una diferència negativa de 17 punts.  
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Taula 9. Diferència entre el sí i el no i record de vot a les eleccions generals de 2004 

Partit que va votar al 2004 

(i què recomanava  

aquell partit) 

Octubre 04 Novembre 04 Gener 05 Febrer 05 

PSOE (sí) 55 52 61 58 

PP (sí) 39 32 46 41 

IU (no) 28 11 18 -17 

Altres (sí) 25 31 33 17 

Altres (no) 28 15 -2 -31 

Abstenció 27 27 25 3 

FONT: Font & Rodríguez (2007) amb dades dels estudis 2.577, 2.582, 2.589 i 2.595 del CIS 

Entre els altres partits que demanaven el NO a la Constitució Europea, la diferència encara és 

més destacada: d’una diferència positiva de 28 punts a l’octubre de 2004, a una diferència 

negativa de 31 punts al febrer de 2005. 

 

 3.5 Efectes de la campanya 

Zaller (1992) descriu qualsevol procés de formació de l’opinió dels ciutadans com la interacció 

entre la informació que es rep i la predisposició que es té a rebre-la.  

En temes de debat en què els valors o les creences estan molt vinculats a la ciutadania, per 

exemple, molts votants ja tenen una predisposició davant la informació que rebran. En aquests 

casos,  el tema ja ha estat àmpliament debatut al dia a dia de la política nacional i els diferents 

partits han anat expressant les seves opinions sobre aquesta qüestió, i això permet que el votant 

ja hagi anat prenent la seva posició amb temps i s’hi mantingui ferm. Quan ja es té aquesta 

predisposició, les campanyes serveixen als ciutadans per reforçar el seu pensament.  En aquests 

casos, les campanyes estan adreçades a convèncer els ciutadans que estan indecisos, que són els 

qui poden acabar marcant la diferència quan els resultats es preveuen igualats. Leduc (2002) 

posa el referèndum del Quebec de 1995 com a exemple de referèndum on els indecisos 

acabarien decantant la balança: cada bloc sabia que tenia el suport dels votants dels diferents 

partits, i necessitaven de vots que no estaven consolidats per guanyar el referèndum. 

En temes de debat sobre noves àrees de la política que no han estat discutides prèviament, 

l’aprenentatge que fan els votants durant la campanya és vital, i aquesta pot canviar de manera 

notable la predisposició que tinguin abans de la campanya. Es pot esperar que els votants 
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utilitzin la nova informació que rebin per orientar-se durant la campanya a l’hora d’elegir el seu 

vot. Com que les opinions dels molts ciutadans només es podran formar durant la campanya, 

que és quan molts dels votants adquiriran la informació que necessitaran, el resultat del 

referèndum pot ser molt impredictible unes setmanes abans de que es celebri. 

El moment en què els votants decidiran el seu vot també té una relació amb la importància que 

tindrà la campanya del referèndum: quan els votants necessiten que hi hagi la campanya per 

formar-se una opinió i decidir-se, la decisió del vot es realitzarà al final de la campanya, amb 

contrast amb aquells que ja tenen una opinió formada, que podran tenir decidit el seu vot dies 

abans de començar la campanya.  

En general, els referèndums són eleccions classificades com a eleccions amb baixa informació, i 

això provoca que pot ser difícil atraure a votants utilitzant una informació específica i detallada. 

Leduc (2002) distingeix tres tipus de campanyes de referèndums, segons quina és la opinió dels 

votants: 

1. Les campanyes en què els votants no tenen unes opinions ben formades abans que comenci la 

campanya, i a mesura que aquesta avança, les opinions van prenent forma poc a poc, i per tant, 

hi ha un alt potencial de volatilitat de l’opinió. 

2. Les campanyes en què els votants tenen unes opinions ben formades i consolidades abans de 

la campanya, però el referèndum comença a prendre una nova direcció mentre aquesta dura. 

Aquesta fenomen es produeix normalment quan l’oposició aconsegueix canviar el subjecte del 

referèndum o hi ha dubtes sobre el tema que es discuteix. 

3. Les campanyes en què votants tenen unes opinions ben formades i fermes, ja que per la 

naturalesa del tema o per les condicions que l’envolten, els votants han pres la decisió amb 

temps. Llavors la campanya es centra en convèncer els pocs indecisos, que acabaran decantant 

la balança del resultat. 

Durant la campanya dels referèndums la opinió dels ciutadans pot canviar de manera dràstica. 

En alguns referèndums, tot i que les enquestes podien avançar una victòria per una de les dues 

opcions, finalment els resultats van acabar sent totalment contraris. 
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Taula 10. Moment de decidir el vot i record de vot al referèndum 
 sobre la Constitució Europea de 2005 

Moment de decidir 

el seu vot 
Sí No Blanc No contesta Total 

El mateix dia del 

referèndum 
67,1% 11,2% 13,2% 8,6% 10,5% 

Dos o tres dies abans 66,8% 15,4% 9,3% 8,4% 14,7% 

Dos o tres setmanes abans 72,7% 15,4% 3,6% 8,3% 25% 

Fa un mes o més 78,1% 12,6% 2,3% 7% 47% 

No contesta 36,6% 19,5% 9,8% 34,1% 2,8% 

FONT: Estudi 2.595 del CIS 

A la taula 10 veiem que en el referèndum de la Constitució Europea de 2005 un 50,2% dels 

ciutadans que van anar a votar (la participació va ser del 41,77%) van decidir el seu vot en el 

període de campanya electoral, més que el 47% que ho van fer abans de la campanya. Casos 

com aquests demostren que el que passi en la campanya electoral pot tenir un gran impacte en 

els resultats dels referèndums. 

 

 3.6 El context econòmic 

Els resultats de les eleccions han estat tradicionalment analitzats en relació al context econòmic, 

però s’ha prestat molt poca atenció en l’impacte que té la percepció de la situació econòmica en 

els resultats dels referèndums. Els primers treballs sobre el vot econòmic es troben en 

Schumpeter (1945) i Downs (1957), davant l’interès de conèixer la relació entre l’economia i el 

vot. La interacció entre la situació econòmica i el vot s’anomena “hipòtesi de la responsabilitat”, 

i consisteix en que quan la situació econòmica és bona els votants premien als partits que 

governen, i quan la situació econòmica és dolenta els votants castiguen als partits que governen 

(Nannestad & Paldam, 1994). La demostració empírica d’aquesta interacció es duu a terme amb 

la “funció de popularitat”, on la variable dependent és l’evolució de la intenció de vot dels 

partits que governen i les variables independents són variables macroeconòmiques. 

A més de l’impacte de les variables macroeconòmiques, que són dades objectives, també hi ha 

percepcions subjectives que els ciutadans tenen. En aquest sentit, un dels debats més populars 

ha sigut quines són les percepcions subjectives que tenen més impacte en el vot dels ciutadans: 

aquelles que afecten a les pròpies condicions econòmiques del votant o de la seva unitat familiar 

(suport egotròpic), o les condicions col· lectives del país (suport sociotròpic). 
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Una de les principals causes de la poca atenció de l’impacte de l’economia en els resultats dels 

referèndums és que en molts casos la pregunta sotmesa a referèndum no té directament 

implicacions econòmiques. En el referèndum sobre l’entrada d’Espanya a l’OTAN, per 

exemple, és difícil entendre que els ciutadans calcularan l’impacte econòmic que tindria aquesta 

mesura atès el context econòmic del moment.  

A Suïssa existeix un llarg historial de votacions sobre temàtiques mediambientals, i és també el 

país on més es permet mitjançant instruments de democràcia directa que la gent voti sobre 

noves lleis. Els estudis fets sobre els referèndums mediambientals provenen sobre Suïssa (on els 

referèndums sobre protecció del medi ambient representen gairebé una cinquena part de tots els 

referèndums celebrats) i alguns estats nord-americans com Califòrnia. 

Bornstein & Thalmann (2008) consideren que el seu treball avala la influència del vot econòmic 

als referèndums i que és molt útil per a la comprensió del comportament dels votants en el tema 

del medi ambient. Es demostraria que els representants polítics han de tenir en compte les 

preocupacions de la gent sobre l'economia o de la seva situació econòmica personal en la 

presentació de propostes com les ambientals, que poden ser considerades com a massa costoses 

i necessiten d'una forta intervenció estatal, amb per exemple impostos que desincentivin la 

contaminació. Bornstein & Thalmann (2008) consideren la hipòtesi de que una política 

mediambiental es pot veure acceptada quan l'economia nacional funciona bé, ja que en aquestes 

circumstàncies és més fàcil que la gent cregui que pot destinar una part dels seus impostos a 

temàtiques post-materials com la protecció del nostre hàbitat i els recursos naturals. En l’anàlisi 

de 36 referèndums ambientals a Suïssa entre 1983 i 2004 han comprovat que una percepció 

positiva dels individus sobre la seva situació econòmica té un impacte positiu en la probabilitat 

de donar suport a les propostes, així com que una percepció negativa sobre la seva situació 

econòmica fa baixar la probabilitat de donar suport a les propostes.  

A la dècada dels 70, mitjançant dades d’enquestes post-electorals de referèndums als Estats 

Units, es va veure que els votants amb idees conservadores tenien més possibilitats de rebutjar 

els projectes ambientals, i que els votants amb un alt nivell educatiu tenien més possibilitats 

d’aprovar els projectes ambientals. D’altres hipòtesis es van posar sobre de la taula van ser: que 

els votants urbans siguin més favorables a propostes ambientals perquè estan més exposats a 

substàncies nocives, tenint en compte però que la urbanitat es pot relacionar amb un nivell 

d’estudis i de renda que també influeixin. Un cop analitzades les dades, es van confirmar les 

hipòtesis de que tenir un nivell educatiu major, viure en un entorn urbà i ubicar-se més a 

l’esquerra a l’eix ideològic tenen un efecte positiu en el suport a les propostes mediambientals.  
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Muñoz i Tormos (2012) van fer un anàlisi dels factors explicatius del suport a la independència 

de Catalunya, preguntant-se si el vot favorable a un hipotètic referèndum era explicable amb 

aspectes identitaris o amb aspectes econòmics. Els autors utilitzen com a variable dependent el 

“suport a la independència”, que fins fa poc a les enquestes realitzades per organismes com el 

CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) no es plantejava directament com un sí o un no, sinó que 

s’havia de triar entre unes preferències de model d’estat. Més recentment el mateix CEO i 

l’ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials) han inclòs a les seves enquestes la pregunta 

directa en un hipotètic referèndum sobre la independència de Catalunya. Distingeixen a partir 

d’aquesta variable entre dos grups de partidaris de la independència: “els qui escullen 

independència en ambdues preguntes constitueixen el grup de partidaris durs de la secessió, 

mentre que aquells que donen suport a la independència però quan se’ls dóna la opció 

prefereixen el federalisme, serien considerats el grup tou”. 

D’entre les variables independents que utilitzen, per a aquest apartat del treball ens interessa la 

relacionada amb l’economia, i en aquest cas seran les consideracions econòmiques. 

Dues de les hipòtesis que desenvolupen són que la identitat nacional tindria més importància 

entre aquells que tenen una preferència forta pel vot favorable a la independència, i que les 

consideracions econòmiques tindrien més importància entre aquells que tenen una preferència 

feble pel vot favorable a la independència.  

El model estadístic que apliquen els mostra que hi ha heterogeneïtat en quins són els factors que 

expliquen el suport a la independència entre els dos grups identificats (preferència forta i 

preferència feble). La interacció entre la identitat i la preferència per un estat independent com a 

model d’estat és estadísticament significativa, així com la interacció entre les consideracions 

econòmiques i la preferència per un estat federal (tot i que en un hipotètic referèndum votaria 

favorablement). 

Així doncs, una part dels favorables a la independència tindrien el seu vot motivat per 

conseqüències econòmiques, a diferència dels favorables a la independència per altres motius 

(com la identitat), que no consideren les conseqüències econòmiques com a importants per 

decidir el seu vot. 
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4. RECAPITULACIÓ 

Els anàlisis del comportament electoral dels ciutadans a les eleccions ocupen milers de pàgines 

de llibres i articles acadèmics dedicats a aquesta qüestió. Quan el que s’ha d’analitzar el 

comportament electoral dels ciutadans als referèndums, el nombre de pàgines dedicades a 

aquest àmbit cau en picat, ja que no ha sigut una temàtica estudiada amb profunditat des d’una 

perspectiva general, sinó que més aviat s’han fet algunes investigacions sobre determinats 

aspectes concrets. 

Aquest Treball de Final de Grau pretén recollir les diferents aportacions que s’han fet sobre 

diversos àmbits del comportament electoral als referèndums i construir un model que permeti 

respondre a algunes de les preguntes que es poden formular: de què depèn la participació als 

referèndums? Quin impacte té la simpatia als partits? Hi pot haver vot de segon ordre? 

Per tal de respondre aquestes preguntes i algunes més, el treball ha anat desenvolupant les 

diverses parts del model de vot. 

A l’apartat 1 s’ha definit l’objecte d’estudi del treball, explicant què són els referèndums i veient 

les diverses classificacions en què es poden agrupar segons diferents criteris. En aquest apartat 

també s’han definit els dos objectius del treball: l’objectiu principal que és identificar quins són 

els factors que incideixen en el comportament electorals dels ciutadans als referèndums, i 

l’objectiu secundari que és que aquests factors es puguin representar a la pràctica amb dades 

d’algunes enquestes d’opinió política duts a terme. Posteriorment, s’ha fet un repàs de 

l’experiència de referèndums celebrats a Espanya des de la restauració de la democràcia.  

A l’apartat 2 s’ha vist una comparació entre el vot a les eleccions i el vot al referèndum. S’ha fet 

primer una explicació resumida del vot a les eleccions, basat en la posició social, els valors 

polítics i el context electoral. Posteriorment, s’han vist les diferències entre les dues 

convocatòries electorals, com per exemple la freqüència en què es celebren o la normativa que 

les regula. 

A l’apartat 3 es desenvolupa la part central del Treball de Final de Grau: el comportament 

electoral als referèndums: 

La primera de les qüestions analitzades és la participació, que comença amb un repàs de quins 

són els motius de la participació electoral que descriuen diferents autors. En l’aplicació 

d’aquests als referèndums, molts d’aquests motius són aplicables, i s’exemplifica amb mostres 

de l’impacte de l’edat amb la participació electoral al referèndum sobre la Constitució Europea, 



El comportament electoral als referèndums 35 
Treball de Final de Grau  

 

o l’impacte de l’auto ubicació ideològica amb la participació electoral al referèndum de l’Estatut 

de Catalunya de 2006. Per acabar, davant del que creuen alguns autors que argumenten que una 

baixa participació pot ser una amenaça, es tracta la qüestió de l’establiment de mínims de 

participació que legitimin els referèndums. Davant d’això, alguns autors argumenten que posar 

un quòrum mínim de participació pot tenir un efecte contrari al desitjat: pot donar incentius per 

abstenir-se. Per això, la “European Commission for Democracy Through Law” va fer un estudi 

que es deia “Codi de Bones Pràctiques sobre Referèndums” l’any 2007 que desaconsellava els 

quòrums mínims de participació. 

La segona de les qüestions analitzades és el vot de segon ordre, un concepte ideat per Reif i 

Schmitt amb les “eleccions de segon ordre”, que defineixen com a un tipus de convocatòria de 

poca importància on els ciutadans expressen la seva opinió tenint en compte el que passa en 

l’àmbit polític de primer ordre, al qual sí que donen importància. Igual que a les eleccions, 

també hi poden haver referèndums on hi hagi un vot de segon ordre, i per tant, que els ciutadans 

aprofitin els referèndums per expressar-se sobre assumptes de primer ordre. Per tal de mesurar 

si hi ha hagut vot de segon ordre en un referèndum, una de les variables independents més 

utilitzades és la satisfacció o el suport al govern, com es pot veure en l’exemple del referèndum 

sobre la Constitució Europea. 

La tercera qüestió és el vot temàtic, que a les eleccions es tradueix en què els votants trien el seu 

vot en funció de quina és la posició dels partits en un tema que ells consideren de gran 

importància. Perquè aquest vot temàtic es produeixi, les tres condicions que s’han de complir 

són que el votant ha de tenir una opinió formada sobre el tema, que el votant hi ha de tenir un alt 

interès, i que el votant ha de conèixer la posició dels partits en aquell tema. En el cas dels 

referèndums, no es vota a cap partit sinó si es rebutja o es dóna suport a una pregunta 

formulada, i el vot temàtic seria votar tenint en compte únicament quina és la opinió sobre 

aquest tema sotmès a votació, sense que hi hagi cap altre factor que l’alteri. 

El quart aspecte analitzat és l’alineament partidista i els lideratges, que explica que quan els 

votants no tenen prou informació sobre el tema que es votarà al referèndum, fan servir dreceres 

cognitives que els ajudin a decidir el seu vot. Els principals actors que són utilitzats com a 

dreceres són els partits polítics, els líders polítics, les línies editorials dels mitjans de 

comunicació o associacions i entitats. Pel que fa als partits polítics, aquests proveeixen 

informació i creen marcs mentals que tindran influència en els seus seguidors per tal que donin 

suport a la posició que el partit demana que els ciutadans votin. Un cas d’alineament partidista 

es va produir en el referèndum de l’Estatut de Catalunya de 2006, on els votants dels partits 
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(amb excepció d’ERC, pels motius explicats) es van alinear amb les consignes de vot dels 

partits. 

La cinquena qüestió analitzada són els efectes de la campanya, que poden tenir diferents 

intencions segons quin sigui la informació i la predisposició que tinguin els votants. En temes 

que no són molt coneguts per la ciutadania, les campanyes estaran adreçades a donar arguments 

per convèncer aquests indecisos, i en canvi, en temes ja molt debatuts a l’esfera pública, les 

campanyes serviran per reforçar els posicionaments de cada opció. Hi ha tres tipus de 

campanyes: les que els votants no tenen unes opinions ben formades abans que comenci la 

campanya i la pròpia campanya els serveix per formar-la, les que els votants tenen unes 

opinions ben formades però la campanya aconsegueix que canviïn, i les que els votants tenen 

unes opinions ben formades però la campanya només es centra en convèncer a pocs indecisos. 

La sisena i última qüestió és el context econòmic en què es celebra el referèndum. En molts 

casos els referèndums no tenen a veure amb factors econòmics, com per exemple quan es 

pregunta sobre l’entrada d’un país a un organisme internacional. En els casos en què sí que hi 

tenen a veure, destaquen els referèndums sobre temàtiques mediambientals, on els ciutadans 

tenen molt en compte el context econòmic per decidir si és un bon moment per aplicar 

determinades polítiques o impostos mediambientals. Els estudis fets en aquest àmbit han 

comprovat que quan hi ha una percepció positiva de la situació econòmica, hi ha més 

probabilitats de donar suport a aquestes propostes. Pel que fa a la relació entre el suport a la 

secessió i l’economia, hem vist l’exemple d’un estudi fet a partir d’enquestes a catalans sobre un 

eventual vot favorable en un referèndum sobre la independència de Catalunya. En aquest cas, 

els que votarien favorablement a la independència però l’estat independent no seria la seva 

primera opció preferible com a model d’estat, els seus arguments són en gran mesura 

econòmics. 
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5. I EL 9 DE NOVEMBRE? 

Després d’elaborar el Treball Final de Grau titulat “El comportament electoral als referèndums”, 

i coincidint amb l’any en què està anunciada una consulta sobre el futur polític de Catalunya el 

proper 9 de novembre, es creu oportú aprofitar els continguts teòrics del treball per dedicar un 

epíleg a fer un experiment per aplicar alguns dels apartats del treball a aquesta consulta. 

D’entrada, cal deixar clar que aquest apartat és independent de la resta del treball, i que es 

pretén fer un exercici que si és cert que és aventurat, pot ser interessant. 

Com ha evolucionat fins ara el suport a la independència de Catalunya? A la taula 11 veiem el 

creixent suport cap a aquesta opció, així com un descens del vot contrari a la independència i 

una reducció de l’abstenció manifestada. 

Taula 11. Suport a la independència 2011-2013 

 

FONT: Baròmetres d’Opinió del CEO 

Per fer aquest exercici, és pertinent recordar que el 12 de desembre de 2013, representants del 

govern català encapçalat pel President Mas, i representants de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP 

compareixien per donar a conèixer la data i la pregunta d’una consulta sobre el futur polític de 

Catalunya. Aquesta pregunta constava de 2 apartats: 

Vol que Catalunya esdevingui un Estat?     Sí  No 

En cas, afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?     Sí     No 
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Per tal de fer aquest experiment s’utilitzaran diverses enquestes d’opinió on es pregunta als 

ciutadans pel comportament electoral en un referèndum sobre la independència i en la consulta 

sobre el futur polític de Catalunya.  

En primer lloc veurem dades dels Baròmetres d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió 

de la Generalitat de Catalunya, amb la 1a onada del 2014 i el BOP de juliol 2011.  

També el Centre d’Estudis d’Opinió va presentar el febrer del 2014 un “Opinions, Actituds i 

Valors” titulat “Mesura de les identitats. Anàlisi d’escales de mesura mitjançant una enquesta 

experimental no representativa”. Amb 1837 entrevistes, de manera aleatòria els entrevistats van 

ser dividits en diferents grups, i cada grup responia una pregunta (el vot en un referèndum 

d’independència) però amb diferents supòsits afegits, per tal de comparar-les. Al primer grup se 

li fa una pregunta estàndard, i als 10 grups restants, la pregunta amb diferents supòsits: 

PREGUNTA ESTÀNDARD: 

A Catalunya el govern i la majoria de partits parlamentaris volen convocar un referèndum 

sobre la independència. Imagini que, finalment es convoca el referèndum, vostè què faria? 

 

Quina participació podem esperar? 

Certament podem esperar que la participació en un referèndum tant important com és un en què 

es decideix si es segueix vivint al mateix Estat o se’n crea un de nou, la participació sigui molt 

alta. Però també és cert que a les enquestes sempre hi ha més gent que diu que anirà a votar, que 

no pas realment gent que va a votar a les eleccions o als referèndums. 

Per exemple, a l’enquesta encarregada a GESOP publicada al diari “El Periódico” a finals de 

setembre de 2012, un 74’6% dels enquestats deia que “segur que votarà”, i un 13’1% deia que 

“és bastant possible que voti”. Finalment, la participació a les eleccions al Parlament de 

Catalunya de 2012 va ser d’un 69’56%. Podríem pensar doncs que la participació en la consulta 

del 9 de novembre superaria el 70% de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012, però 

que no s’arribaria a nivells de participació semblants als de Quebec, que va superar en tots 2 

casos el 85%, degut a una abstenció estructural. 

Una de les enquestes formulades amb la pregunta amb dos apartats és la 1a onada de 2014 del 

BOP del CEO. En aquesta enquesta un 11,1% dels 2.000 enquestats manifesta que s’abstindria  

de votar a la consulta del 9 de novembre. Els encreuaments per edat ens permeten veure la 

diferència d’abstenció entre les diferents franges, veient com sobretot els ciutadans de 35 a 49 i 
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de 50 a 64 participarien en percentatges del 90,6% i del 92,4% respectivament, mentre que els 

més joves (de 18 a 34 anys) i els majors de 65 anys s’abstindrien més. 

Gràfic 2. Abstenció en la consulta del 9 de novembre segons els grups d'edat 

 

FONT: CEO BOP 1a onada 2014 

L’enquesta experimental del CEO també ens demostra els canvis que hi podria haver en els 

percentatges de participació en la consulta del 9 de novembre depenent de quines 

circumstàncies acompanyin el moment. Així doncs, veiem que davant la pregunta estàndard, un 

9,4% dels enquestats diuen que s’abstindrien, fet que equivaldria a un 90,6% de participació.  

Pel que fa al repartiment de l’abstenció arreu del territori català, el mapa d’abstenció municipal 

creat amb dades del CEO ens mostra una distribució que ens deixa una abstenció més elevada 

als municipis de la costa, als municipis propers a la ciutat de Barcelona, al Segrià i a la Vall 

d’Aran, i ens mostra una abstenció mínima a la Catalunya Central. 
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Il· lustració 2. Abstenció en un referèndum sobre la independència als municipis catalans 

 

FONT: El pati descobert (http://blogspersonals.ara.cat/elpatidescobert/2013/04/09/independencia-

majoritaria-de-debo/) amb dades del Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2013 

 

Quin model d’estat voldrien els partidaris del vot a favor de la independència? 

En un primer moment podríem deduir que els partidaris del vot favorable a la independència de 

Catalunya en un referèndum són aquells que creuen que Catalunya hauria de ser un estat 

independent. Les enquestes però, ens demostren que un 94,11% dels ciutadans que volen un 

estat independent votarien a favor en un referèndum sobre la independència de Catalunya, com 

també un 30,09% dels que són partidaris d’un estat dins una Espanya federal. D’entre els 

partidaris d’una comunitat autònoma o fins i tot una regió d’Espanya, un 7,2% i un 3,93%, 

respectivament, votarien a favor de la independència en un referèndum.  

Els partidaris de l’estat dins una Espanya federal estarien dividits en tres grups de quasi iguals 

proporcions: un 30,09% que votarien a favor de la independència, un 30,39% que hi votarien en 

contra, i un 27,05% que s’abstindrien de votar. L’abstenció seria fins i tot major que entre els 

partidaris de ser una comunitat autònoma o una regió d’Espanya. 
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Taula 12. Vot en un referèndum per la independència segons la preferència territorial 

Catalunya hauria de ser... Vot a favor 
Vot en 

contra 
Abstenció 

Una regió d’Espanya 3,93% 62,15% 24,59% 

Una comunitat autònoma 7,2% 61,84% 24,53% 

Una estat dins una Espanya 

federal 
30,09% 30,39% 27,05% 

Un estat independent 94,11% 0,09% 3,26% 

FONT: Baròmetre d’Opinió Política del CEO, 3a onada 2013 

 

Com es distribueixen els votants dels partits a la consulta del 9N? 

En el treball parlàvem de la relació entre el vot al referèndum i els partits polítics, explicant que 

els ciutadans poden canviar la seva opció de vot quan veuen la posició dels seus partits polítics 

de referència. Ho fan perquè si no estan del tot convençuts de quina ha de ser la seva opció de 

vot, utilitzen dreceres per pal·liar aquesta necessitat, com la simpatia o proximitat a un partit 

polític, un líder o un mitjà de comunicació.  

Gràfic 3. Vot a la consulta del 9 de novembre i record de vot a les eleccions del Parlament de 
Catalunya de 2012 

 

FONT: Baròmetre d’Opinió Política del CEO, 1a onada 2014 

En el cas de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre, els ciutadans que 
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Sí+Sí) a la consulta, l’electorat d’ICV-EUiA no és majoritàriament partidari de l’estat 

independent (tot i que amb un 41,5%, és l’opció més elegida), i en l’electorat del PSC, PP i 

Ciutadans l’opció del NO és la més elegida, sobretot en aquests dos darrers últims. 

Havent vist les opcions dels votants dels diferents partits, en algun cas es pot haver produir 

clarament alineament partidista? Els dos moviments més significatius d’electorat són el de 

Convergència i Unió i el d’ICV-EUiA.  

En el cas de Convergència i Unió, el seu electorat ha anat augmentat el suport a la 

independència al llarg dels darrers mesos, amb un ascens de 54% al 78%, degut a l’objectiu de 

l’estat propi que es marca el partit amb el programa electoral de les eleccions al Parlament de 

Catalunya de 2012. 

El cas d’ICV-EUiA seria més difícil d’explicar. Passar de tenir un 43% de l’electorat favorable 

a la independència al març de 2012, a tenir un 63% favorable a la independència el novembre de 

2012. Després del novembre de 2012 passa d’aquest 63% de l’electorat favorable a la 

independència a un 44%. Alguns dels possibles motius serien la fuga dels seus votants més 

independentistes a opcions com la CUP o ERC, o que va rebre votants del PSC. 

Il· lustració 3. Evolució del suport a la independència segons el record de vot 

 

FONT: El pati descobert (http://www.ara.cat/elpatidescobert/CiU-independencia_0_993500892.html) 
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Quin efecte pot tenir la campanya prèvia al referèndum del 9N? 

Com hem vist a l’apartat 3.5 del treball, hi ha tres tipus de campanyes, i en el cas de la consulta 

del 9 de novembre, els dos possibles tipus de campanyes que podrien succeir serien les dues on 

les opinions dels votants ja estarien ben formades i consolidades. La qüestió independentista no 

és un tema nou en l’agenda política catalana, i al no ser un tema que sorgeix a pocs mesos del 

referèndum, podem considerar que hi ha hagut suficient temps com perquè els ciutadans 

s’informin i es posicionin. 

Caldria veure doncs, si el referèndum prendria una nova direcció (per exemple amb la 

possibilitat d’una contraoferta del govern espanyol), o si acabaria essent un període centrat en 

convèncer als indecisos. 

Com poden afectar les perspectives econòmiques en el vot del 9N? 

Si bé a l’apartat 3.6 del treball apuntàvem que una de les causes del poc estudi de l’impacte de 

l’economia en el comportament electoral en els referèndums era la dificultat de saber si 

l’objecte de decisió tindria conseqüències econòmiques. En el cas de la consulta sobre el futur 

polític de Catalunya, l’enquesta experimental no representativa del CEO presenta dos escenaris 

econòmics com a context de la consulta: un on es presenten dificultats econòmiques amb la 

independència, i un on es presenten millors econòmiques amb la independència. Davant 

d’aquests dos escenaris, el suport a favor de la independència varia 5’2 punts, passant del 60’2% 

al 55%, i el vot contrari a la independència varia 6’5 punts, passant del 31’7% al 25’2%. 

Taula 13. Suport a la independència segons les conseqüències econòmiques de la secessió 

 

FONT: Mesura de les identitats. Anàlisi d’escales de mesura mitjançant una enquesta experimental no 

representativa. CEO, febrer de 2014. 
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