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El Sistema de govern d’una República Parlamentària es forma a partir d’una assemblea o 

conjunt d’assemblees parlamentàries. El govern és nomenat pel Parlament que normalment 

actua com a Sobirà. El poder executiu sol ser doble, hi ha un Cap d’Estat i un Cap de Govern. El 

Cap d’Estat sol tenir una funció simbòlica. El Parlament pot exercir la moció de censura per 

destituir el Cap de Govern. Exemples: Alemanya, Itàlia o Grècia. 

REPÚBLICA PARLAMENTÀRIA 

MONARQUIA 

PARLAMENTÀ

RIA 

Segons sigui el cap d’estat, es distingeixen els 

sistemes parlamentaris monàrquics i els 

sistemes republicans. 

Sistema de govern en que la branca executiva s'elegeix de manera separada de la legislativa. Les dues branques son elegides 
directament o indirectament per la ciutadania en sufragi universal. Es cerca la màxima independència entre els tres poders: 
Legislatiu, Executiu i Judicial. L'executiu no ha de respondre políticament davant del Parlament o Assemblea ni viceversa, però 
cada un pot vetar les decisions de l'altre, però no es poden destituir: "Checks and Balances" . Coms als EE.UU, i a la majoria de 
països de Sud-amèrica.                                                                                                                                                                                 
 

SISTEMA PRESIDENCIALISTA 

SISTEMA SEMI-PRESIDENCIALISTA 

Intenta resoldre el conflicte entre el presidencialisme i el parlamentarisme. Hi ha un president que és elegit per sufragi universal 
directe. El president té considerable autoritat constitucional. També hi ha un primer ministre i un gabinet, subjecte a la confiança 
de la majoria del Parlament. Els sistemes semi-presidencialistes confereixen un caràcter bicèfal (dos caps) al poder executiu, i el 
President de la República i el primer ministre es necessiten mútuament per a l'administració de l'Estat. Exemples: França, Taiwan 
o Finlàndia. 
 

MODEL DE CONSENS – MODEL SUÏS 

Model que cerca reunir en el procés de presa de decisions diversos partits, minories i grups socials, amb l'objectiu d'arribar a un 

acord. Aquestes han d’estar representades en el Govern de manera proporcional als vots obtinguts en les eleccions legislatives i 

han de reflectir la composició de la societat. Parteix del principi que els conflictes no es resolen sobre la base de majories estretes 

i canviants, sinó a través de negociacions que condueixen a una clara majoria o fins i tot a un consens total. Els membres del 

gabinet son elegits pel Parlament en la proporció que correspongui a cada partit entre tots els ciutadans elegibles. Un cop elegits 

pel Parlament no poden ser destituïts.  Exemple: Suïssa, on la composició del Govern és la de 2+2+2+1 (membres dels quatre 

partits més votats). 

MODEL PARLAMENTARI 

El Govern en un sistema Parlamentari Monàrquic funciona de manera semblant al sistema de 

República Parlamentària amb l’excepció de que el Cap d’Estat és un Rei, Emperador o Príncep. 

La permanència en el càrrec Cap d’Estat està determinada a partir de les normes de successió 

al tron i no sotmeses a cap sistema d’elecció per sufragi. El Cap de Govern és elegit pel 

Parlament però es precisa l’acceptació del Cap d’Estat. Exemple: El Regne Unit de Gran 

Bretanya o el Regne d'Espanya 

 


