
EL SISTEMA PARLAMENTARI. 

 

Introducció. 

 Es refereix al tipus de règim d'Estat on la formació del govern està fonamentada en una 

assemblea que en la seva base hi ha un principi representatiu. L’estabilitat i permanència del 

govern parlamentari depèn del consentiment de la majoria parlamentària. Aquesta majoria 

pot sorgir directament de les eleccions o, bé, d'una coalició. El seu nom es deriva del seu 

principi fundacional, és a dir, que el Parlament és sobirà. 

 

Característiques. 

Les característiques principals d’un sistema de Govern Parlamentari son: 

• El Poder Executiu és doble: hi ha un cap d'Estat, Monarca o President de la República 

que té principalment funcions de representació i protocol, i un cap de govern; aquest 

últim condueix l'administració i al govern mateix. El cap del Govern o Primer Ministre, 

sol exercir un lideratge més o menys acusat, però sempre important, que el destaca 

com a figura rellevant del poder executiu. 

• El Cap d'Estat té una funció simbòlica, ja que no disposa d'atribucions polítiques. 

• El Parlament tria al Cap de Govern, tot i que normalment es requereix la ratificació del 

Cap d’Estat. 

• El Parlament no comparteix amb cap altre òrgan de l'Estat la direcció dels afers 

públics. 

• Els ministres del gabinet (Poder Executiu) són també generalment membres del 

parlament (Poder Legislatiu). En alguns casos s'imposa com a necessària aquesta 

pertinença i poques vegades es prohibeix expressament. 

• El gabinet està integrat pels dirigents del partit majoritari o pels caps dels partits que 

per coalició formen la majoria parlamentària. El Govern és un cos col·lectiu, a 

diferència del sistema presidencial, que personal. 

• L'administració pública està encomanada al gabinet, però aquest es troba sotmès a la 

constant supervisió del parlament. El gabinet subsistirà, sempre que compti amb el 

suport de la majoria parlamentària. 

• El Govern és políticament responsable davant l'Assemblea, i només directament a 

través d'ella, davant l'electorat. 

• Existeix entre parlament i govern un control mutu. El parlament pot exigir 
responsabilitats polítiques al govern, ja sigui a un dels seus membres o al gabinet com 
a unitat. A més, el parlament pot negar un vot de confiança o atorgar un vot de 
censura al gabinet, amb la qual cosa aquest es veu obligat a dimitir; però el govern no 
es troba desarmat davant del parlament, ja que el Govern pot dissoldre el Parlament i 
convocar noves eleccions. Aquest és el contrapès de la facultat del Parlament per 
provocar la caiguda del Govern mitjançant l'exigència de responsabilitat política. 

 

 



Tipus de sistemes parlamentaris. 

Segons sigui el cap d’estat, es distingeixen els sistemes parlamentaris monàrquics i els sistemes 
republicans. 

Govern parlamentari monàrquic: Sistema que passa als Estats on un Rei, emperador o 
Príncep és el Cap d'Estat. La seva permanència en el càrrec està determinada a partir 
de les normes de successió al tron. Exemple: El Regne Unit de Gran Bretanya o el 
Regne d'Espanya. 

Govern parlamentari republicà: El Cap d'Estat és un ciutadà que assumeix com a 
President de la República per mitjà d'una elecció realitzada al Parlament, per un 
període determinat de temps. Exemples: Alemanya, Itàlia o Grècia. 

 

Avantatges i inconvenients del parlamentarisme envers el sistema presidencialista 

 

Es reconeixen com a avantatges del sistema parlamentari: 

• Major representació del conjunt social en la mesura que les decisions s'han de 
consensuar en moltes ocasions entre diverses faccions polítiques representades 
en el Parlament. 

• Millor capacitat de resposta enfront d'una crisi de govern en la mesura que pot 
canviar el poder executiu adoptant la moció de censura. 

• Major consens de les decisions, es considera més la participació i el treball en 
equip. 
 

Es presenten com a inconvenients respecte del sistema Presidencialisme: 

• Menor Separació de poders entre l'executiu i el legislatiu. 

• Excessiva vinculació del poder executiu amb el partit polític majoritari en 
el Parlament, que pot derivar en partitocràcia.  
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