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Tema 1: Origen i evolució dels partits polítics. 
 
Dels grups de parlamentaris i clubs polítics als partits de notables. L’aparició 
dels partits de masses. L’impacte de les crisis d’entreguerres en els sistemes 
de partits. L’Estat de benestar: dels partits de masses als partits “catch-all”. Els 
eixos de conflicte en la gènesi i desenvolupament dels partits. 
 
Tema 2: Societat i partits. 
 
Sistema social i sistema polític. Divisió social, consens i conflicte d’interessos. 
Teories  sobre la distribució  del poder. Funcions dels partits en el sistema 
polític. 
 
Tema 3: Estatut jurídic dels partits. 
 
La naturalesa jurídica dels partits. Constitucionalitzacó del pluralisme social i 
polític. Regulació normativa: creació, funcionament i control. 
 
Tema 4: Tipologia idelògica-política dels partits. 
 
Les famílies de partits: conservadors, liberals, demòcrata-cristians, socialistes i 
socialdemòcrates, comunistes, extrema dreta i extrema esquerra, d’àmbit 
regional o ètnic, agraris. Els nous plantejaments: verds i ecologistes, radicals.   
 
Tema 5: Organització, funcionament i finançament dels partits. 
 
Estructura organitzativa. L’afiliació: sociologia i evolució. La relació partit-
elector. La presa de decisions: èlites, burocràcia i democràcia interna. El 
finançament: formes, regulació dels finançament públic i fiscalització. 
 
Tema 6: Els sistemes de partits. 
 
El concepte. Panoràmica actual. Tipologies. Sistema de partits i sistema 
electoral. Sistemes de partits i els eixos actitudinals (equerra-dreta i centre-
perifèria). Dualisme i fragmentació. Polarització. Partits, govern i oposició: les 
coalicions. 
 



Tema 7: La competència: el nivell electoral. 
 
La implantació electoral general: situació actual i evolució després de la II 
Guerra Mundial. La implantació territorial: característiques, evolució i factors 
condicionants. Identificació de partit i volatilitat electoral. 
 
 
Tema 8: L’impacte dels partits. 
 
Partits polítics i polítiques públiques. Plantejament d’adversaris i pràctica 
consensual: bases i límits. Partits polítics i societat comunicacional: els mitjans 
de comunicació de masses. Partits, política i comunicació. Vers un nou model 
de partits? 
  
 
1.- Bibliografia de lectura obligatòria. 
 
BEYME, K von (1986), Partidos políticos en las democracias occidentales, 
Madrid (CIS) 
 
DUVERGER, M  (1981), Los partidos políticos, (Mexico (FCE). 
 
PANEBIANCO, A (1990), Modelos de partido, Madrid (Alianza). 
 
SARTORI, G (1980), Partidos y sistema de partidos, Madrid (Alianza). 
 
 
2.- L’assignatura es dividirà en classes teòriques i en classes 
pràctiques  de Seminari a partir del  Dossier de lectures. 
 
3.- Els alumnes hauran de realitzar un treball de curs sobre un aspecte d’un 
partit polític, a partir d’un llistat de temes que previament s’indicarà. El treball 
serà exposat a classe en les últimes sessions del semestre i s’haurà d’entregar 
el dia 13 de gener de 2005 
 
5.- AVALUACIÓ. 
 
a.- La nota final de l’estudiant habitual serà el conjunt de dos elements: la 
participació en els seminaris i el treball de curs. 
 
b.- Els alumnes no assistents a classe hauran de fer un examen final de curs. 
 
 



 
 


