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GENEROAREN IKUSPEGITIK AUDITORE 
JARDUELARIEN EGOERA EUSKAL AUTONOMIA 

ERKIDEGOAN ETA ESTATUAN

ITZIAR AZKUE IRIGOYEN 
Saila: Finantza Ekonomia I (UPV/EHU)

1.  SARRERA

Aurkezten den lan honen helburua Espainia eta Euskal Autonomi 
Erkidegoan gaur egun bakarka diharduten emakume auditore jardularien 
egoera aurkeztea da. Horretarako Kontabilitate eta Kontuen Ikuskarit za 
Institutuak kudeat zen duen Kontuen Auditoreen Errolda Ofiziala erabili da. 
Era berean, kausak edo zergatiak adieraziko dira, gaiaren inguruko bibliogra-
fiaren berrikuspena eginez.

XXI. mendean gaude eta emakumeen present zia lan merkatuan esan-
gurat sua da; ez ordea goi mailako lanpostuetan. Izan ere, estatu mailan 
gizartearen % 51a emakumeak gara, biztanleria aktiboaren % 41a gara eta 
langabetuen % 57. Hala ere, kotizat zen duten enpresetako Administrazio 
Kont seiluetan % 4 besterik ez da emakumea, nahiz eta 2007ko mart xoan 
onartutako Berdintasunerako Lege Organikoak % 40ko ordezkapena pro-
posat zen duen. Batera zein bestera, kontutan hartu beharrekoa da zergatik 
emakumeak ez diren erant zukizun handiko lanpostuetara iristen: negozio 
munduaren kultura eragozpenengatik, hezkunt za arazoak dituztelako, bizit za 
zikloak amatasuna ekar dezakeelako, edo nahi ez dutelako, ez zaielako intere-
sat zen edo azken batean, balio ez dutelako. Azken urteotako ikerketa-lanetan 
emakumeak goi mailako karguetan egotearen komenient zia edo errendimendu 
hobekunt za aztert zen ari dira. Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Suet zian 
egindako hainbat ikerketek erakut si dute negozioaren errendimenduak hobetu 
egin direla emakume kont seilari kopuru handiagoa duten enpresetan, nahiz 
eta Espainian egin diren hainbat lanek ez duten horren ziurtasunik lortu 
(Jimeno et al., 2007).
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2.  BIBLIOGRAFIAREN AZTERKETA

Badira urte bat zuk negozio munduan generoaren ikerketa lanek inte-
resa eta eztabaida sortu dutela. Hainbat lanek erakut si dute kontabilitate 
eta ikuskarit za jarduerei dagokien goi mailako lanpostuetan gizonezko eta 
emakumezko kopuruen artean badirela desberdintasunak eta ez, ordea, lan 
xumeagoetan (Ciancanelli et al., 1990; Robert s eta Coutt s, 1992; Kirkham eta 
Loft, 1993; Bebbington et al., 1997; Carmona et al., 2000). Egoera honetan 
eragina izan duten arrazoiak ugari eta ezberdinak dira eta era honetara labur 
bilduko ditugu.

Batetik, esan genezake maiz gizartea eta kultura oztopo izan direla 
emakumeen lan merkaturat zean, batez ere erant zukizuneko lanpostuak 
betet zeko (Ciancanelli et al., 1990; Whiting eta Wright, 2001; Linehan 
eta Scullion, 2004; Dwyer eta Robert s, 2004). Kontabilitate eta ikuskapen 
lanbidera emakumeen sarbidea eta sustapena mugatua izan da (Tinker eta 
Neimark, 1987; Anderson et al., 1994; Hull eta Umansky, 1997; Ciancanelli, 
1998; Whiting eta Wright, 2001), besteak beste goi mailako hezkunt za eta 
ikasketak egiteko zailtasunak izan dituztelako (Olcense Santonja, 2005), eta 
kristalezko sabaia derit zon kultura eragozpenak direla eta. Ez hain urrun, 
Zuzendari enplegu eskari askotan “gizonezkoa” eskat zen zen, “pert sona” 
ordez.

Pert sonen jarrera, bizi maila eta lanbide aukerak ere kontutan hart zekoak 
dira (Dillard, 1989; Hooks, 1998; ); pert sonen bizit za zikloan badira urte 
bat zuk familia eta haurrekiko loturak lehentasunezko bihurt zen direnak 
(McNicholas et al., 2004; Windsor eta Auyeung, 2006); beste kasu bat zue-
tan sexu eta arraza diskriminazioa eman daiteke (Kim, 2004; Fearfull eta 
Kamenou, 2006).

Ikerketarako beste lan-ildoa ikuskarit za jardueran emakumeen rola 
eta gaitasunak aztert zean dat za (Sierra et al., 2001 y 2005). Psikologiaren 
ikuspegitik badira hainbat gaitasun “emakumezko” derit zenak, adibidez 
kont zent zua eta balore etiko sendoak behar dituzten funt zioak, eta beste 
bat zuk “gizonezko” derit zenak, nahiz eta batak zein besteak bete dit zakete. 
Badira lan enpirikoak (Hooks eta Cheramy, 1994; Ciancanelli, 1998) non 
erakusten duten emakumeek ez diotela erant zukizunei uko egiten, are gehiago 
egindako esfort zua positiboki balorat zen dute. 

Lan guzti hauen azterketak ondorengo hausnarketara garamat za: zein 
ondorio dakarzkio enpresari emakume eta gizonezko kopuruen arteko des-
berdintasunak? Gaur eguneko errealitatean ikuskarit za elkarteetarako sar-
bidea parekatua dago. Egoera hau aski ezaguna dute Estatu Batuetan 80ko 
hamarkada geroztik enpresen antolamenduan aldaketa emana bait zegoen 
(Hooks eta Cheramy, 1994; Dwyer eta Robert s, 2004). Hortik aurrera lan-
gileen prestakunt zari etekina aterat zea zegokion, hau da talentu hoberenen 
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at xikipena, gizon zein emakumezkoa izan (Hooks eta Cheramy, 1994; Mynatt 
et al., 1997; Dalton et al., 1997; Bernardi, 1998; Elizagarate, 2000; Whiting 
eta Wright, 2001; Fearfull eta Kamenou, 2006). Talentuen sustapena dela eta, 
pert sonen egonkortasuna eta leialtasuna ekint za estrategiko bihurtu da eta 
familia eta lanaren arteko kont ziliazioa bermat zeko ahaleginak etengabeak 
dira. Azken batean, enpresek pert sonen heziketan eta prestakunt zan burutu-
tako inbert sioei etekina aterat zeko modua da. Nazioarteko Ikuskarit za elkarte 
handietan, Big Four1 derit zenetan, ahalegin hauek errealitatea dira.

3.  METODOLOGIA

Lan honetarako proposat zen dugun metodologian bi atal bereizi daitezke: 
batetik azterketa kuantitatiboa beharrezkot zat jot zen dugu emakumeen zenba-
kizko egoera ezagut zeko, hau da ea errealitatean kopuru aldetik desberdinta-
sunak nabariak diren ala ez. Era honetako ikerketa lanak aski ezagunak izan 
dira, adibidez Ciancanellik (1990) Erresuma Batuan ICAEWeko bazkideen 
eraketa aztertu zuen generoa, adina eta ikasketak kontutan hartuz; bestetik, 
badugu Espainian egindako Carmonaren lana (2000) 1942-1988 epealdian 
emakume auditore jardularien egoera aztertu duena. Gure lana XXI. mende 
hasieran genero asimetriarik dagoen egiaztat zeko estatistika tekniken era-
bilera izango da. Horretarako Euskal Autonomia Erkidegoan Kontuen 
Auditoreen Errolda Ofizialean jardulari moduan izena emanda dauden banako 
auditoreak aztertuko ditugu.

Bigarrenik, ikerketa lanetan arlo kualitatiboa ere zaindu behar da eta ikus-
karit za jardueraren errealitatean eman den egoeraren zergatiak identifikatuko 
ditugu. Gure ustetan hezkunt za eta prestakunt za nahitaezkoa izanik, emakume 
eta gizonezkoen artean diferent ziarik eman den argit zen saiatuko gara. Bestalde 
auditore jardulariak era berean enpresariak dira eta erabaki hau hart zea ez da 
erraza izaten, aldeko eta kontrakoak hausnartuko ditugu. Azkenik auditoret za 
elkarte handietan giza baliabideen kudeaketa aipatu nahi dugu, talentuaren 
at xikipena funt sezko estrategia izanik, emakume zein gizonezkoak, denak dira 
kontutan hart zeko behin enpresako langile bilakatu direnetik.

4.  AZTERKETA ETA EMAITZAK

Kontabilitate eta ikuskarit za lanbidearen jarduerarako heziketa eta pres-
takunt zaren garrant zia

1. Deloitte, Pricewatwehouse Coopers, KPMG eta Ernst & Young.
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Ikuskarit za jakint za tekniko eta ezaguera ekonomiko zabala eskat zen 
duen lanbide jarduera da, eta horretarako ikasketa prozesu ordenatu eta for-
mala jarraitu behar da (Larriba, 1995). Gainbegiraketa lanak bermat zeko goi 
mailako ikasketak eduki behar dira, ikuskapenerako legeak kontuen auditore 
izateko betebeharretan dioen lez:

a) Unibert sitateko Titulazio Ofiziala izatea.
b) Irakaskunt za teorikoari buruzko ikastaroak burut zea.
c) Prestakunt za praktikoa lort zea.
d) Estatuak antolat zen eta onart zen duen lanbide gaitasunaren azterketa 

gaindit zea.
Gure ikerketa lanean, lehen zalant za, emakumeek ikasketak burut zeko 

izan dit zaketen arazoak ezagut zea izan da. Errealitatea izan da diktadura 
garaian hezkunt za politikak ez zuela berdintasuna bermat zen eta sarbidea 
zaila izan dela duela urte gut xi bat zuk arte. Orain ordea, Hezkunt za eta 
Zient zi Ministerioak adit zera eman dituen estatistiken arabera, 2004/05 ikas-
turtean lehen eta bigarren zikloan matrikulatutako emakume kopurua % 54 
izan zen eta bi ziklo hauetan graduatutako emakume kopurua % 58,8.

Auditoreen Errolda Ofizialean izena emateko gainditu behar den lanbide 
gaitasunezko azterketari jaramon eginez gero, azken deialdia 2005 urtean izan 
da. Lau mila pert sona inguru aurkeztuko zirenaren ustea egon arren, azkenean 
2.253 pert sonek izen eman zuten, % 42a emakumeak zirelarik. 2006an argita-
ratu diren azterketen emait zek datu hauek eskaini dituzte:

• % 8,52 ez da aurkeztu.
• Onartutakoen % 46,65 izan da “gai”; kopuru honetan % 41,6 emaku-

mea izanik.
Zenbateko hauek argi erakusten dute emakumeek ez dutela oztopo nabar-

menik ikuskapenak eskat zen duen prestakunt za egiteko eta gaitasun azterketa 
ohiko port zentajeetan menperat zeko.

Hala ere, argi ut zi behar da azterketak gaindit zek ez duela lanbidean 
arit zea inplikat zen, hau da jardulari egoera derrigort zen. Izan ere, “hiru-
garrenen kontura” edota “beste jarduera”ren bat izatea guztiz bidezkoa da 
eta praktikan hala izaten da; auditoret zan jarduteko gai diren pert sonen 
port zentaia altuak ez dira “jardulariak”, besteak beste, jardulari izateak sekto-
reko enpresari izatera behart zen bait zaitu, hau da zure bulegoa edo sozietatea 
erat zea, erabaki honek dakart zan ondorio guztiekin (Carrera Pena, 2002). 
Horregatik ezagutu nahi dugu jardularien artean kopuru desberdintasunik ba 
ote dagoen eta, hala bada, zerk bult zatu edo eragiten duen egoera horretan.

Aurrekariak eta Euskal Autonomia Erkidegoan emait zak.
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Kontuen Ikuskapenerako 19/1988 Legeak kontuen auditoreak errol-
dat zeko betebeharra jasot zen du, hau da Kontabilitate eta Kontuen 
Ikuskapenerako Institutuak kudeat zen duen Kontuen Auditoreen Errolda 
Ofizialean (ROAC, Registro Oficial de Auditores de Cuentas) izena eman 
behar da. Aurrekari moduan Lanbide Korporazioek bilt zen zituzten audito-
reak. Horrela, 1942 urtean Espainiako Kontuen Auditore Zineginen Institutua 
eratu zen (ICJCE, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España). 
Auditore izateko baldint zen artean goi mailako heziketa izatea eta 25 urte 
gainditu behar izanaz gain, “gizonezko” izatea aipat zen zen. Izan ere lanbi-
dea gizonezkoent zat egina zen. 1965 urtera arte ez zen emakumerik onartu 
eta 1988 urtean oraindik ere zenbatekoa t xikia zen: 5.946 pert sonetatik 345 
ziren emakumeak, % 5,8.

Lan honetan, 1988an Ikuskapenerako Legea onartu zenez geroz-
tik, port zentaia hauetan aldaketarik eman den analizatu da eta gaur egu-
neko egoera ezagutarazi nahi da. Horretarako, Kontabilitate eta Kontuen 
Ikuskarit zarako Institutuak argitarat zen dituen Errolda Ofizialeko informa-
zioa aztertu da eta datu hauek lortu dira: 

1. Espainiako estatuan 2005 ekitaldi amaieran Kontuen Auditoreen 
Errolda Ofizialean jardulari moduan izena emanda 3.494 auditore 
zeuden guztira eta hauetatik 348 emakumeak ziren. 2005eko datuak 
probint ziaz probint zi lan honen I eranskinean zehaztu dira.

Kontabilitate eta Kontuen Ikuskarit za Institutuak web orrian eskaint zen 
duen informazioaren arabera (http://www.icac.meh.es) probint ziaz probint zi 
auditore jardulari eta auditore elkarteen izen-abizena edo arrazoi soziala, 
helbidea, errolda zenbakia, korporazioa eta bestelako egoeraren batean 
badaude non eta nola jakin daiteke.

IZEN ABIZENA

Nº Roac: XXX1

Situación: EJERCIENTE A TITULO INDIVIDUAL

Lnbide korporazioa: 

BESTE EGOERAK: (2) 

 ABZ,S.L. ikuskapen elkarteko bazkidea 

 — Zerbit zuak eskaint zen ......-eri

HELBIDEA: (1) 
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1 taulan Espainiako probint zietako informazioa era honetara labur-
bildu dugu:

1 Taula: Espainian banako auditore jardularien zenbatekoa

Izenemateak Emakume kopurua Emakume port zentaia

Jardulariak 3.494 348 % 9,96
Batezbestekoa/probint zia 70 7 % 8,70
Mediana/probint zia 43 3 % 8,33
Maximoa/probint zia 556 53
Minimoa/probint zia 6 0

2. Euskal Autonomi Erkidegoa osat zen duten 3 probint zien egoera 
zehaztasunez ezagut zeko 2 taulan jardularien zenbatekoa eta emaku-
meen kopuruak adierazi dira.

2 Taula: Euskal Autonomi Erkidegoan banako auditore jardularien zenbatekoa

JARDULARIAK EMAKUMEAK EMAKUME %

Araba Bizkaia Gipuzkoa A B G A B G
42 131 61 5 14 2 % 11,9 % 10,7 % 3,3

Aurkeztutako datuen arabera, eta probint zietako batezbestekoa era-
biliz, emakume jardulariak estatu mailan % 8,7 izan ziren 2005 urtean. 
Araba eta Bizkaian port zentaia hauek gainditu egin dira, baina ez da hala 
gertat zen Gipuzkoan. Eranskineko informazioa alderatuz Avila, Cuenca eta 
Guadalajaran ez zegoen emakume jardularirik; eta zenbateko erlatiboak era-
biliz Asturias (% 20), Leon (% 24) eta Zamoran (% 25) daude emakume jar-
dularien port zentaia altuenak. Informazioa Autonomi Erkidegotan oinarrituko 
bagenu Katalunia, Madrid eta Andaluzia dira port zentaia altuenak bilt zen 
dituztenak, % 9,7 eta % 11 artean.
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Zenbatekoetan sort zen diren diferent zien azterketa sakonagoa egiteko 
datu demografikoak, goi mailako ikasketetan genero analisia eta beste hainbat 
aldagai kontutan hartu beharko liratekeela hausnartu arren, lan honetan ez da 
horrelako ikerketarik egin. Gainera, erabilitako informazio iturriak sorrarazi 
duen beste mugetako bat ere aipatu behar da. Izan ere, lanbidean jarduteko ez 
da derrigorrezkoa bakarkako auditore jardularia izatea, hau da beste hirugarren 
(pert sona edo elkarte) baten kontura ere lan egin daiteke eta informazio hau ez 
dator xehatua Kontabilitate eta Kontuen Ikuskarit za Institutuaren web orrian.

3.   Ikerketak dituen muga hauek garrant zit suak izan arren, auditore jardu-
larien egoera sakonago aztert zea helburu hartuta, azken zazpi urteotan 
aldaketa hauek nabarmendu dira estatuan:

3 Taula: Kontuen Auditoreen Errolda Ofizialean izena emandako
pert sona fisiko eta banako auditore jardulariak Espainian2

 Pert sona fisikoak2 jardulariak aldaketa emakume aldaketa % emakume aldaketa

1999 16.097 3181  253 % 8,0
2000 16.085 3143 -% 1,2 264 % 4,3 % 8,4 % 0,4
2001 16.051 3069 -% 2,4 267 % 1,1 % 8,7 % 0,3
2002 16.950 3199 % 4,2 305 % 14,2 % 9,5 % 0,8
2003 16.997 3143 -% 1,8 324 % 6,2 % 10,3 % 0,8
2004 17.116 3100 -% 1,4 325 % 0,3 % 10,5 % 0,2
2005 17.204 3027 -% 2,4 321 -% 1,2 % 10,6 % 0,1

Datu hauen interpretazioa egiterakoan, deigarria egiten da nola nahiz eta 
pert sona fisikoen izenematea gorant z doan, bakarkako auditore jardularien 
kopurua eta bilakaera beherakorra den. Hemendik ondorio hau lort zen dugu: 
geroz eta auditore gehiagok ikuskapen elkarteen bidez lan egiteko joera du, 
edota zuzeneko erant zukizunik gabe hirugarrenen kontura lanean dihardu, 
edo nahiz eta gaitasuna lortu beste lanbideren bat du.

Aipatu nahi dugu 2002an bakarka lanean diharduten auditore jardularien 
bilakaera positiboa dela, bai oro har eta baita emakume kopuruetan ere. Errolda 
Ofizialean izen emateko gaitasun azterketak 1991, 1995, 1998 eta 2001ean 
izan ziren, 2005eko abenduaren egindako azken deialdiaz gain. Beraz, 2001ean 
gaitasuna lortu zutenek, 2002an izena emango zutela kontutan hartu behar da. 
Aurretik esanda bezala, izenemateen kopuruaren gehikunt za —899 pert sona 
fisiko— eta jardularietan eman den gehikunt za —130 pert sona— ez dira 

2. Pert sona fisikoak hiru egoera hauetan egon daitezke: jardulari moduan, hirugarrenen 
kontura auditoret zan lanean, beste lanbide bat zuetan.
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zenbateko berdinak, hau da erroldatutako auditoreen % 86 ez da bakarkako jar-
dulari moduan arit zen, ez du zuzeneko erant zukizunik hart zen.

4.   Kontuan izanik azken azterketak 2006 urtean izan direla, Euskal 
Autonomi Erkidegoan 2005tik 2007ra emandako aldaketak zehaztu 
nahi izan ditugu aldaketak nabarmenagoak izango zirelakoan. Emait za 
hauek lortu ditugu, 4 Taulan laburbilt zen direnak:

4 Taula: banako auditore jardulariak EAEn

 ARABA jardulariak aldaketa emakume aldaketa % emakume aldaketa

2005 42 5 % 11,9
2007 43 % 2,4 5 % 0 % 11,6 -% 0,3

BIZKAIA jardulariak aldaketa emakume aldaketa % emakume aldaketa

2005 131 14 % 10,7
2007 128 -% 2,3 15 % 7,1 % 11,7 % 1

GIZPUZKOA jardulariak aldaketa emakume aldaketa % emakume aldaketa

2005 61 2 % 3,3
2007 63 % 3,3 2 % 0 % 3,2 -% 0,1

•   Oharra: 2007ko datuak izatez 2008ko urtarrilaren 16ean eguneratutako datuak dira.

2002 urtean gertatu zen moduan gaitasun azterketen ostean Errolda 
Ofizialean izenemateen hazkunt za espero bazitekeen ere, banako jardularien 
bilakaerak ez dirudi oso esangurat sua. Emakumeen port zentajetan oinarri-
tuta Araba eta Gipuzkoan murrizketa eman da, eta Bizkaian aipa dezakegu 
hazkunt za bakarra.

Aztertutako datu guzti hauek gaur eguneko errealitatearen isla dira. 
Gorengo mailako erant zukizuna eskat zen duen kontuen auditoret za lanbidean 
emakumeen present zia oraindik ere gut xiengoa da.

5.   ONDORIOAK, MUGAK ETA ETORKIZUNEKO IKERKETA 
PROPOSAMENAK

Bibliografiaren berrikuspenak generoaren gaia modu eta ikuspegi desberdi-
netatik aztertu daitekeela erakusten du. Sarreran adierazi lez, lan honetan bakarka 
diharduten emakume auditore jardularien egoera nabarmendu da eta auditore 
lanbidean emakume eta gizonen kopuruetan asimetria dagoela agerian ut zi da. 
Batezbeste banako jardularien % 10 emakumea da, gainerakoa beraz gizonezkoa.
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Esandakoaren testingurua azpimarratu nahi genuke, hau da, lan honetan 
aztergai izan den pert sona mult zoa zuzeneko erant zukizuna duten auditoreak 
izan dira, bakarka lanean ari direnak eta ikuskapen t xostenak sinat zen dituz-
tenak, alegia. Ondorioz, aurkeztu diren emait zak muga honetan interpretatu 
behar dira. Hala ere, estatu mailako bilakaera aztert zerakoan lortu diren 
datuek erakut si dute nola erroldatutako auditoreen % 86 ez den bakarkako 
jardulari moduan arit zen, ez dute zuzeneko erant zukizunik hart zen. Kontuen 
auditore izateko gaitasuna lortu duten pert sonen gehiengoak beste auditore 
edo ikuskapen elkarteren babesean lan egiten dute edo beste jardueraren bat 
dute. Ez dugu ahaztu behar banako auditore jardularia izateak enpresaria iza-
tea dakarrela, aldeko eta kontrakoekin, eta badirela lanbidean jarduteko beste 
egoera bat zuk ere, aztertu beharrekoak.

Kontu auditoret zan goi mailako erant zukizuna duten emakumeen pre-
sent zia eskasa errealitatea izanik, zergatiak identifikatu behar dira. Aldagai 
eta ikuspegi desberdinetatik landu daitekezkeenez, ikerketetarako lan-ildoak 
dira. Besteak beste, azpimarratu nahi genuke hezkunt zak eta kulturak, bai 
herri mailan bai negozio mailan, zeresan handia duela. Gure ustez, arlo 
positiboan, auditoret zako elkarte multinazionaletan talentua mantent zeko 
burut zen ari diren politika estrategikoen bult zada —berdintasun planak eta 
familia eta lanaren kont ziliaziorako ekint zak— ezinbestekoak dira egoera 
aldatu nahi bada. Enpresak oro har konturatu dira emakumeen present zia 
geroz eta ugariagoa izanik lan munduan, probet xua aterat zeko bidea jorratu 
behar dutela; etekina atera pert sonak inplikatuz, motibatuz eta estrategia 
berriak aplikatuz. Aldaketa estrategiko hauek burut zen ari diren hainbat 
herri eta erakundeetan, emakumeen lan ekarpena eta errendimendu hobe-
kunt zei buruzko ikerketak garrant zit suak izan dira (Dillard, 1989; Heilman, 
2003; AICPA’s Work/Life and Women’s Initiatives Executive Committee, 
2005; Belso Martinez, 2006).
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7.  I ERANSKINA

Kontuen Auditoreen Errolda Ofizialean 2005eko abenduan izena emanda 
dauden pert sona fisiko eta ikuskapen elkarteen zenbatekoak, probint ziaz 
probint zi, balio absolutuetan emakume gut xien dauden probint zietatik

hasi eta gehien dauden probint zietara sailkatuz.

EMAKUMEAK GIZONAK ELKARTEAK IZENEMATEA %E %G %Elkarte

GUADALAJARA 0 7 8 15 0,00% 46,67% 53,33%
CUENCA 0 6 7 13 0,00% 46,15% 53,85%
AVILA 0 7 4 11 0,00% 63,64% 36,36%
GIRONA 1 41 27 69 1,45% 59,42% 39,13%
BURGOS 1 34 11 46 2,17% 73,91% 23,91%
JAEN 1 21 14 36 2,78% 58,33% 38,89%
ALBACETE 1 18 17 36 2,78% 50,00% 47,22%
CACERES 1 23 11 35 2,86% 65,71% 31,43%
OURENSE 1 10 11 22 4,55% 45,45% 50,00%
PALENCIA 1 12 9 22 4,55% 54,55% 40,91%
SEGOVIA 1 14 7 22 4,55% 63,64% 31,82%
SORIA 1 10 10 21 4,76% 47,62% 47,62%
TERUEL 1 6 12 19 5,26% 31,58% 63,16%
GIPUZKOA 2 59 31 92 2,17% 64,13% 33,70%
PALMAS 2 46 42 90 2,22% 51,11% 46,67%
CANTABRIA 2 50 28 80 2,50% 62,50% 35,00%
GRANADA 2 41 25 68 2,94% 60,29% 36,76%
ALMERIA 2 29 21 52 3,85% 55,77% 40,38%
CIUDAD REAL 2 22 16 40 5,00% 55,00% 40,00%
HUESCA 2 20 14 36 5,56% 55,56% 38,89%
SALMANCA 2 18 13 33 6,06% 54,55% 39,39%
HUELVA 2 16 13 31 6,45% 51,61% 41,94%
CORDOBA 3 53 26 82 3,66% 64,63% 31,71%
VALLADOLID 3 40 27 70 4,29% 57,14% 38,57%
BADAJOZ 3 36 19 58 5,17% 62,07% 32,76%
LERIDA 3 31 20 54 5,56% 57,41% 37,04%
TOLEDO 3 28 17 48 6,25% 58,33% 35,42%
LUGO 3 33 10 46 6,52% 71,74% 21,74%
ZAMORA 3 9 6 18 16,67% 50,00% 33,33%
TARRAGONA 4 44 23 71 5,63% 61,97% 32,39%
CASTELLON 4 44 22 70 5,71% 62,86% 31,43%
LA RIOJA 4 29 17 50 8,00% 58,00% 34,00%
CADIZ 5 47 23 75 6,67% 62,67% 30,67%
ALABA 5 37 22 64 7,81% 57,81% 34,38%
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EMAKUMEAK GIZONAK ELKARTEAK IZENEMATEA %E %G %Elkarte

PONTEVEDRA 6 64 40 110 5,45% 58,18% 36,36%
TENERIFE 6 60 29 95 6,32% 63,16% 30,53%
BALEARES 7 70 51 128 5,47% 54,69% 39,84%
LEON 7 22 21 50 14,00% 44,00% 42,00%
ALICANTE 9 136 44 189 4,76% 71,96% 23,28%
A CORUÑA 9 81 50 140 6,43% 57,86% 35,71%
MURCIA 10 112 44 166 6,02% 67,47% 26,51%
ZARAGOZA 10 72 59 141 7,09% 51,06% 41,84%
NAVARRA 12 76 25 113 10,62% 67,26% 22,12%
BIZKAIA 14 117 56 187 7,49% 62,57% 29,95%
SEVILLA 15 117 74 206 7,28% 56,80% 35,92%
MALAGA 18 123 56 197 9,14% 62,44% 28,43%
VALENCIA 22 188 98 308 7,14% 61,04% 31,82%
ASTURIAS 22 85 44 151 14,57% 56,29% 29,14%
MADRID 52 501 349 902 5,76% 55,54% 38,69%
BARCELONA 52 366 255 673 7,73% 54,38% 37,89%

330 2.863 1.699 4.892 6,75% 58,52% 34,73%

* Oharra: CEUTA eta MELILLA falta dira.




