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1. Per què un informe sobre el perfil dels diputats?

La democràcia de qualitat exigeix informació objectiva i un primer pas és conèixer el perfil humà i 
polític dels nostres representants. Un país amb una democràcia que funcioni i amb una separació de 
poders que sigui quelcom més que un element purament teòric, saber els trets bàsics dels diputats 
al Parlament no és només un dret, sinó també una obligació per a tota persona que vulgui participar 
i ajudar a millorar la cosa pública. Cap ciutadà pot adoptar un esperit crític sense tenir garantit l’accés 
a aquesta informació.

Per això, en motiu de la convocatòria electoral del 28 de novembre, un equip de socis i membres col.
laboradors de l’entitat va elaborar un informe sobre el perfil humà i polític dels futurs diputats i grups 
parlamentaris del Parlament d’acord amb el Racòmetre, l’enquesta de RAC-1, fet públic el 25 d’octu-
bre. Després dels comicis, el grup cívic ha actualitzat l’informe en base als diputats elegits. L’objectiu 
és facilitar una eina d’aprofundiment sobre els trets bàsics dels parlamentaris, d’acord amb un dels 
objectius fundacionals de “SENTIT COMÚ”, què és incidir en l’activitat política, fomentant la participa-
ció i apostant per la seva regeneració.

En un moment de revolució tecnològica i multiplicació dels canals d’informació, aquest anàlisi pot 
semblar sobrer. Vivim en un món carregat de titulars i declaracions, però cada cop resulta més com-
plicat viatjar fins al moll de l’os dels elements substancials. Accedir a les dades sobre les principals 
característiques dels parlamentaris (formació acadèmica, experiència professional, etc.) hauria de ser 
una tasca relativament fàcil.

No obstant, les dades que els partits oferien en les seves pàgines webs sobre els seus candidats a 
diputats durant la campanya electoral era escassa, confusa, poc homogènica i comparable, sense 
estar sistematitzada. Tot i aquesta problemàtica, “SENTIT COMÚ” va decidir realitzar l’informe inicial 
dels candidats a diputats al Parlament i, ara,fer la pertinent actualització del l’estudi, a partir d’aquells 
aspectes pels que s’ofereix informació homogènica i suficient.

De cara a futures cites electorals, “SENTIT COMÚ PER CATALUNYA” demana als partits que  adoptin 
el model del currículum vitae europeu, homologat per les institucions europees, per a què els ciu-
tadans disposin d’informació suficient i transparent sobre tots els candidants i puguin formar-se un 
criteri sòlid i actuar en positiu.
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2. Metodologia emprada

A) FONTS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

•	 Informes del currículums dels candidats publicats en els webs dels diferents partits polítics i, con-
cretament, en l’apartat especial sobre les eleccions de 28 de novembre de 2010.

•	 Informes dels candidats publicats en el web del Parlament de Catalunya.

•	 Informació dels candidats publicats en el web de l’associació sense ànim lucratiu “Voota”.

•	 Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 28 de novembre, ajustats d’acord amb les 
dimissions produïdes després dels comicis.

B) CONCEPTES ANALIZATS

•	 Els conceptes analitzats dels diputats, s’han seleccionat en base al contingut de la informació 
comuna disponible en les fonts d’informació. Hem deixat de banda aquells elements que no re-
sultaven comparables perquè no estaven disponibles en tots els casos. Així doncs, els aspectes 
analitzats són els que següents:
 · Nombre de diputats per grup parlamentari.
 · Sexe: Home i dona.
 · Edat: Mediana (el número que queda entre el valor menor i major de l’internval). Aquesta xifra 

permet una radiografia fiable de l’edat de la majoria dels diputats.
 · Titulació acadèmica: Bàsica, secundària i universitària (finalitzats).
 · Condició de funcionari públic, en exercici o en excedència.
 · Experiència en l’exercici de càrrecs públics, de caràcter electe i/o executiu, en qualsevol de les 

següents administracions públiques: Estat, Catalunya i local.
 · Experiència laboral, professional i/o empresarial en el sector privat.
 · Si ha estat diputat en la legislatura 2006-2010.
 · Si en l’actualitat ostenta càrrec electe en altres nivells de la administració pública.

C) PRESENTACIÓ DELS RESULTATS.

•	 Les dades analitzades són les publicades. No hi ha hagut aportacions verbals, ni de cap altre tipus.

•	 Les dades es presenten de manera absoluta i de manera relativa (percentuals), en el conjunt de 
l’hemicicle -135 diputats- i en referència a cada formació política.

•	 El càlcul de l’edat és la mediana, no l’edat mitjana del diputats dels partits o del Parlament. 
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3. Conclusions

3.1. EL PERFIL HUMÀ I POLÍTIC DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Un cop aplicades les diferents variables sobre els diputats electes a ocupar un escó de diputat en la IX 
legislatura del Parlament de Catalunya, la informació i les conclusions que se’n deriven en referència 
al perfil humà i politic dels diputats dels grups parlamentaris, són:

•	 CiU (Total 62): Lleugera preponderància del sexe masculí, amb un 60% (37). L’edat mediana dels 
seus diputats és de 48 anys. Un 87% (54) són titulats universitaris. Un 23% (14) són funcionaris de 
carrera. Un 89% (55) té experiència en el desenvolupament de càrrecs públics. Un 37% (23) mani-
festa experiència en el sector privat. Un 66% (41) ja ha estat diputat en la darrera legislatura. Un 
40% (25) ja ocupa un càrrec electe actualment.

•	 PSC (Total 28): Equilibri entre homes i dones, amb un 50% per a cada sexe (14 i 14). Edat mediana 
dels seus diputats: 54 anys, superior a la resta de formacions polítiques. Un 86% (24) són titulats 
universitaris. Un 36% (10) són funcionaris de carrera. Un 86% (24) té experiència en càrrecs públics. 
Un 18% (5) manifesta experiència en el sector privat. Un 64% (18) ja ha estat diputat en la present 
legislatura. Un 25% (7) ocupa un altre càrrec electe actualment. 

•	 PPC (Total 18): Lleugera preponderància del sexe masculí, amb un 56% (10). Edat mediana dels 
seus diputats: 46 anys. Un 94% (17) són titulats universitaris. Un 11% (2) són funcionaris de carre-
ra. Un 67% (12) té experiència en càrrecs públics. Un 61% (11) manifesta experiència en el sector 
privat. El 50% (9) ha estat diputat en la present legislatura. Un 22% (4) ocupa algun càrrec electe 
actualment.

•	 ICV (Total 10): Equilibri entre homes i dones amb 50% per a cada sexe (5 i 5). Edat mediana dels 
seus diputats: 50 anys. Un 70% (7) és titulat superior. Un 50% (5) de funcionaris de carrera. Un 90% 
(9) té experiència en càrrecs públics. Un 10% (1) manifesta experiència en el sector privat. Un 60% 
(6) ha estat diputat en la present legislatura. Un 10% (1) ocupa algun càrrec electe actualment.

•	 ERC (Total 10): Gran preponderància del sexe masculí, amb un 70% (7). Edat mediana dels seus 
diputats: 42 anys. Un 80% (8) són titulats universitaris. Un 10% (1) són funcionaris de carrera. Un 
100% (10) té experiència en càrrecs públics. Un 30% (3) manifesta experiència en el sector privat. 
Un 80% (8) ha estat diputat en la present legislatura. Un 40% (4) ocupa un altre càrrec electe ac-
tualment. 

•	 Solidaritat Catalana (Total 4): Domini total del sexe masculí, amb un 100% (4). Edat mediana 
dels seus diputats: 53 anys. El 100% (4) són titulats universitaris. El 25% (1) són funcionaris de car-
rera. El 50% (2) té experiència en càrrecs públics. Un 75% (3) manifesta experiència en el sector 
privat. Cap ha estat diputat en l’anterior legislatura. Cap ocupa actualment algun càrrec electe.

•	 Ciutadans (Total 3): Gran preponderància masculina, amb 67% (2). Edat mediana dels seus di-
putats: 41 anys. El 100% (3) són titulats superiors. No hi ha cap funcionari de carrera. El 33% (1) té 
experiència en càrrec públic. Un 100% (3) manifesta experiència en el sector privat. El 33% (1) ha 
estat diputat en la present legislatura. Cap ocupa actualment algun càrrec electe.
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3.2. EL PERFIL HUMÀ I POLITIC DEL FUTUR PARLAMENT DE CATALUNYA

41 %
Dones

59 %
Homes

Sexe: A nivell agregat, sembla ser que els partits polítics han se-
guit les recomanacions que imposa la Llei 3/2007, d’igualtat de 
gènere en les llistes electorals, que estableix uns marges d’entre 
el 40-60% per gènere. Així, el resultat percentual del perfil per 
sexes ens ofereix un resultat prou equilibrat amb un 59% (79) 
d’homes i un 41% (56) de dones. Entenem, en tot cas, que l’equili-
bri existent hauria de prioritzar sempre el perfil professional més 
preparat per a desenvolupar la tasca parlamentària.

Edat Mediana 48 anys

Candidat a 
Diputat de 
més edat

68 anys

Candidat a 
Diputat de 
menys edat

24 anys

Edat mediana: Per tal d’evitar una influència distorsionadora 
dels valors extrems (poca i molta edat), s’ha calculat l’edat me-
diana, així doncs, podem veure que l’edat central dels candidats 
és de 48 anys. És una edat que reflexa que l’experiència és una 
requisit parlamentari exigible en totes les candidatures. Tot i això, 
sense perjudici de fer referència que existeixen perfils de dipu-
tats joves ben preparats però que alhora tenen escassa o nul·la 
experiència professional prèvia.

3 %
Bàsica

10 %
Secundària

87 %
Universitària

Titulació acadèmica: Un 87% (117) dels diputats són titulats uni-
versitaris i uns residuals 10% (14) i 3% (4) tenen estudis de secun-
dària o bàsics, respectivament. La dada més sorprenent és la que 
reflexa que eren precisament els primers números d’algunes de 
les llistes electorals els qui oferien un nivell de formació més baix 
en comparació amb els seus companys de candidatura.

24 %
Sí

76 %
No

Condició funcionarial: Gairebé un 24% (33) dels diputats osten-
ten la condició de funcionari, destacant especialment els àmbits 
de l’ensenyament, medicina o pertànyer a un cos d’administració 
amb un càrrec de nivell mig.
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84 %
Sí

16 %
No

Experiència prèvia en càrrecs públics: Una de les dades més 
rellevants d’aquest anàlisi del perfil sociològic dels diputats indica 
que el 84% (113) dels parlamentaris han ocupat en el passat algun 
tipus de càrrec públic tant electe (alcalde, regidor, diputat, etc.) 
com executiu dins de l’àmbit de les administracions públiques, 
sense poder concretar més dades específiques com a conseqüèn-
cia de la manca de suficient informació. De les dades obtingudes, 
podem extreure la conclusió de la poca renovació i incorporació 
de noves persones i que un número molt elevat de diputats for-
men part de l’estructura política dels partits i ocupen els càrrecs 
de manera continuada sense límit d’anys de permanència.

36 %
Sí

64 %
No

Experiència prèvia en l’àmbit privat: En directa relació amb el 
comentari anterior, només el 36% (49) dels diputats electes ma-
nifesten tenir experiència prèvia en el sector privat. L’experiència 
demostrable en l’àmbit privat és molt reduïda i, en molts casos, 
purament inexistent. 

61 %
Sí

39 %
No

Diputat en la legislatura anterior: Quasi bé el 61% (83) dels 
diputats repeteixen de diputat. Respecte d’aquesta dada, si bé 
és indicatiu que hi ha una renovació prou destacable amb un 
39% (52) de nous parlamentaris, cal destacar que entre el 61% 
que repeteix la mitjana d’anys de permanència és prou elevada; 
arribant a casos extrems de parlamentaris presents en les vuit 
legislatures anteriors.

70 %
No

30 %
Sí Ostentació actual de càrrec electe: Actualment un 30% (41) dels 

diputats ostenten càrrecs electes de caire local (regidor o alcalde) 
que poden compatibilitzar amb la seva tasca parlamentària. 
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En tot cas, el que caldria destacar de la combinació de les tres darreres dades és que normalment el 
perfil del diputat que possiblement compatibilitza càrrec és el d’una persona que porta una mitjana 
d’anys prou elevada ocupant càrrecs públics durant la seva trajectòria política i que disposa de escas-
sa o nul·la experiència en el sector privat.

4. Compromís de futur i recomanacions als partits

Volem remarcar que el valor d’aquest informe és el de ser un primer pas en una necessària tasca 
d’aprofundiment en la transparència del fet polític i de les ofertes electorals de casa nostra. Només si 
disposem d’informació clara i completa podrem realitzar anàlisis i crítiques fonamentades i prendre 
decisions contrastades i, així, segurament millors.

16 de desembre de 2010. 
Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA


