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Les eleccions generals de 2015 al Regne Unit 

Unes eleccions europees 
 
 
Els resultats de les eleccions britàniques del passat dijous mostren un perfil similar al de bona 
part de les eleccions celebrades arreu d’Europa des de l’esclat de la crisi econòmica de 2008. 
 
En línies generals, els partits que tradicionalment han dominat el sistema capten un 
percentatge relativament modest de tot el vot, mentre que les forces “petites” guanyen 
terreny. 
 
En aquestes eleccions, conservadors i laboristes concentren dues terceres parts de tot el vot, 
un percentatge que pot semblar alt, però que queda a la banda baixa quan el comparem amb 
l’històric de resultats de les eleccions generals britàniques. 
 
 

Resultats de les convocatòries de 2010 i 2015 i evolució 

 
2010 2015 

 
Conservadors 10.703.654 11.334.920 +631.266 

Laboristes 8.606.517 9.344.328 +737.811 

Liberals 6.836.248 2.415.888 -4.420.360 

SNP 491.386 1.454.436 +963.050 

UKIP 919.471 3.881.129 +2.961.658 

Green 265.243 1.154.562 +889.319 

Democratis Unionist Party 168.216 184.260 +16.044 

Plaid Cymru 165.394 181.694 +16.300 

Sinn Féin 171.942 176.232 +4.290 

British National Party 564.321  -564.321 

    
Total votants 29.687.604 30.691.680 +1.004.076 

participació 65,1 66,1 +1,0 
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És cert que els dos partits grans creixen respecte de la convocatòria de fa cinc anys, però el seu 
increment és tres vegades inferior a l’augment del resultat conjunt de UKIP, els nacionalistes 
escocesos i els verds. 
 
De fet, el resultat de conservadors i laboristes és fins i tot “pitjor” si es tenen en compte les 
pèrdues dels liberal demòcrates. Dels prop de quatre milions i mig de vots perduts pels de Nick 
Clegg, els partits “grans” n’haurien conquerit menys d’una tercera part. 
Finalment, si tenim en compte que aquestes eleccions han suposat un increment de 
participació d’un milió d’electors, l’augment de sis-cents mil vots per a cadascun dels dos 
partits dominants, en un context amb més de cinc milions de votants “disponibles”, és bastant 
pírric. 
 
En definitiva, tot i els particularismes típics britànics, els resultats d’aquestes eleccions 
dibuixen un escenari bastant “europeu”, d’afebliment (o de manteniment en la banda feble) 
del vot als partits tradicionalment dominants i d’aparició o creixement de partits que en 
anteriors eleccions havien tingut un rol molt secundari. 
 
La naturalesa d’aquests partits emergents agreuja encara més el biaix europeista d’aquests 
comicis: d’una banda, un partit xenòfob i anti-europeu, i de l’altra, un partit nacionalista. 
Ambdós representants (cadascun amb el seu perfil) de la tendència al tancament que domina 
pràcticament tot el continent des de l’esclat de la crisi econòmica i la incapacitat dels partits 
tradicionals per donar-hi una resposta. 
 
 
El sistema electoral 
 
Ara bé, una cosa és que el suport als partits tradicionalment dominants flaquegi i l’altra que es 
redueixi el seu pes a Westminster. Encara que conservadors i laboristes hagin guanyat vots 
respecte 2010, fins i tot encara que els laboristes hagin guanyat cent mil vots més que els 
conservadors, aquests han obtingut vint-i-cinc escons més, mentre que els laboristes n’han 
perdut vint-i-sis. Entre uns i altres tenen el 86% dels escons del parlament, amb només el 67% 
del vot. 
 
Com és possible? Doncs gràcies al sistema majoritari uninominal que impera al Regne Unit des 
de temps immemorials i que incentiva (com deia Duverger) l’existència d’un sistema de partits 
de tipus bipartidista. 
 
Els sistemes electorals majoritaris (i més el britànic de first past the post) acostumen a afavorir 
els partits forts territorialment i perjudiquen aquells que tenen la seva força disseminada per 
tot el territori. 
 
En aquestes eleccions s’ha vist clarament en el rendiment del vot dels nacionalistes escocesos i 
de l’UKIP. Els primers, amb menys d’un milió i mig de vots, han aconseguit 56 escons a 
Westminster, mentre que els segons amb prop de quatre milions de vots, s’han quedat amb un 
sol representant. La clau està en què l’SNP té el seu vot concentrat en poques 
circumscripcions, mentre que és inexistent a la resta del país. Així ha estat capaç de ser la 
primera força en cinquanta-sis constituencies. L’UKIP, en canvi, té molt vot però només ha 
estat primera força en un districte, de manera que el seu gran suport només l’ha pogut 
materialitzat en un diputat. 



 
 

 

3 
 

 
Són els problemes lligats a un sistema electoral que privilegia el territori per damunt de la 
proporcionalitat. 
 
Aquest tipus de sistema ha afavorit tradicionalment els dos grans partits, que han estat 
capaços d’optar a la victòria en molts dels districtes electorals. En canvi, els tercers sempre han 
patit per transformar el seu suport en escons. Fins i tot els liberals en el seu moment de major 
esplendor, a la convocatòria de 2010, només van ser capaços d’obtenir el 8% dels 650 escons 
del parlament, tot i haver obtingut un 23% dels sufragis. 
 
 
Les enquestes 
 
El sistema electoral és possiblement l’element que explica per què han fallat les enquestes en 
aquestes eleccions. Si observem les estimacions dels darrers sondeigs i les comparem amb el 
resultat final, no es veuen grans desviacions. En general, les enquestes van sobreestimar el 
resultat laborista i van subestimar el conservador, però els diferencials no preveuen un error 
tan gran com el que es va produir. 
 
 

Diferència entre l’estimació i el vot real, en % sobre vot. Últimes enquestes publicades 
 

 
BMG 

TNS-
BNRB 

Opinium ICM YouGov 
Ipsos 
MORI 

Ashcroft Comres Panelbase Populous Survation MITJANA 

Cons. -3,2 -3,9 -1,9 -2,9 -2,9 -0,9 -3,9 -1,9 -5,9 -3,9 -5,5 -3,4 

Labour 3,3 1,6 3,6 4,6 3,6 4,6 2,6 3,6 2,6 2,6 1,0 +3,0 

UKIP -0,6 1,4 -0,6 -1,6 -0,6 -1,6 -1,6 -0,6 3,4 1,4 3,1 +0,2 

Liberal 2,1 0,1 0,1 1,1 2,1 0,1 2,1 1,1 0,1 2,1 1,7 1,2 

Verd 0,2 2,2 2,2 0,2 0,2 1,2 2,2 0,2 1,2 1,2 1,0 1,1 

SNP -0,7 -0,7 -0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,7 0,0 -0,1 

 
 
Quin és el problema? Doncs que en un sistema majoritari uninominal és molt complicat de 
traduir el vot en escons, perquè aquests s’escullen un a un. I encara és més complicat en un 
escenari com el d’aquesta convocatòria, on calia comptar amb el resultat dels tercers partits 
per podes estimar de forma fiable les possibilitats dels partits grans de guanyar en cadascuna 
de les sis-centes cinquanta circumscripcions. 
 
Aquestes eleccions constaten (un cop més) que les enquestes fallen no tant per elles mateixes 
sinó perquè se’ls demana que responguin a preguntes que no poden respondre. Les enquestes 
són eines fantàstiques per retratar el present, i ens permeten observar els canvis quan les 
comparem amb enquestes fetes anteriorment. Ara bé, les enquestes no estan pensades per 
pronosticar el futur, i malgrat això, se’ls demana constantment que ens expliquin què passarà, 
com si fossin oracles o les boles de cristall de qualsevol endeví. 
 
Si a aquesta feblesa intrínseca per fixar el futur se li afegeix un sistema electoral no 
proporcional, un electorat més volàtil i un escenari amb diverses forces amb capacitat d’influir 
en el resultat final, el camí cap a l’error està traçat. 
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Vot estratègic conservador? 
 
Però és que a més a més, les enquestes tenen una influència sobre el vot, el condicionen. I més 
en un sistema majoritari on l’important és qui guanya, no el percentatge de suport que 
aconsegueix. 
 
Així no és del tot aventurat suposar que davant la perspectiva de l’empat entre conservadors i 
laboristes que pronosticaven pràcticament totes els enquestes, una part del vot conservador 
anglès que podria haver optat per l’UKIP tornés sobre les seves passes i acabés votant als 
tories, per assegurar-los la victòria. 
 
S’hauria de mirar districte per districte, però seria raonable que allí on el resultat fos estret 
entre conservadors i laboristes, els votants dels primers acabessin fent pinya per escollir un 
diputat tory, com passa en tots els sistemes majoritaris quan el resultat final és incert (és 
aquell fenomen que la premsa ha batejat com a “vot útil”). 
 
Llastimosament pels laboristes, no sembla que es produís el mateix fenomen pel seu costat, o 
no amb prou força, ja que la majoria de les circumscripcions guanyades pels liberal demòcrates 
el 2010 ara han acabat en mans dels conservadors. 
 
 
Escòcia 
 
Tanmateix, la derrota laborista no s’explica només (ni molt menys) per la incapacitat de 
capturar la major part del vot liberal perdut. El “forat negre” d’Ed Milliband ha estat Escòcia. 
 
Escòcia havia estat tradicionalment un graner de diputats laboristes. Fins i tot en els pitjors 
moments del mandat Thatcher, el Labour era la primera força a Escòcia. Però tot això ha 
canviat amb el referèndum independentista. La derrota del sí, paradoxalment, ha suposat un 
desplaçament de les simpaties electorals dels laboristes als nacionalistes escocesos. Dels 
cinquanta diputats guanyats per l’SNP en aquestes eleccions (n’hi ha sis que ja havia 
aconseguit el 2010) tots els ha arrabassat als laboristes. 
 
 

Partit guanyador a les circumscripcions escoceses, 2010 i 2015 
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Això obre una pregunta que és per què els laboristes (i les empreses demoscòpiques) creien 
que era possible una victòria laborista, si en un dels seus feus electorals tradicionals totes les 
estimacions pronosticaven una derrota sense pal·liatius a mans dels nacionalistes? 
 
Veient el que passava a Escòcia era pràcticament impossible per al Labour guanyar aquestes 
eleccions, a no ser que la “mossegada” de l’UKIP a l’espai conservador fos de tals proporcions 
que els laboristes passessin davant dels tories en, com a mínim, una seixantena de 
circumscripcions angleses. 
 
Per entendre el drama laborista, seria com si el PSOE perdés tots els escons d’Andalusia i 
tanmateix pretengués guanyar les eleccions generals a Espanya. Complicat, oi? I si pensem en 
un altre feu tradicional socialista que viu un procés similar (que no igual) a l’escocès? Quines 
possibilitats de victòria en unes eleccions generals té el PSOE sense treure un bon resultat a 
Catalunya? Poques. Segurament tantes com tenia el Labour de guanyar la majoria a 
Westminster sense els escons d’Escòcia. 
 


