
“Pertsona orok du bizitzeko, libre izateko eta segurtasunerako eskubidea” (Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 3. artikulua) 
“Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal” (Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)  
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Arartekoaren ebazpena, 2008ko uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gobernu Kontseilua osatzerakoan ordezkaritza orekatuaren printzipioa aplikatzeari 
buruzkoa. 
 
 

Aurrekariak 
 

1. 2007ko irailaren 6an Miguel Buen Lacambra jaunak, “Socialistas Vascos – 
Euskal Sozialistak” batzar taldeko bozeramaile gisa, kexa aurkeztu zuen 
Gipuzkoako diputatu nagusiak, Markel Olano jaun txit argiak, uztailaren 
11ko 61/2007 Foru Dekretuaren bidez foru diputatuak izendatzearen 
inguruan. 

 
Kexaren oinarri gisa, Miguel Buen Lacambra jaunak adierazi zuen, ustez, 
diputatu nagusiak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde Antolaketa, 
Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauko 
15.3 artikuluan adierazitakoa urratu zuela; artikulu horren arabera, 
“Aldundian bi sexuek gutxienez % 40ko ordezkaritza izango dute”, halaber 
kontuan izanik foru arau bereko 15.2 artikuluak dioena, alegia, “Foru 
Aldundia diputatu nagusiak eta gehienez ere hamar foru diputatuk osatzen 
(dutela)”. 

 
61/2007 Dekretuari jarraiki Foru Aldundian guztira dauden hamaika 
kideetatik (hamar foru diputatuak eta diputatu nagusia) lau emakumeak 
direnez, erreklamatzaileak uste du izendapenak ez duela 6/2005 Foru 
Arauko ezarpena errespetatzen; bertan ez da esaten portzentajeak % 40tik 
ahalik eta gertuen egon behar duela, baizik eta sexu bakoitzerako 
“gutxienez” % 40koa izan behar duela. 

 
2. Erreklamazioa jaso ondoren, horren inguruko informazioa eta iritzia eskatu 

zizkion Arartekoak diputatu nagusiari, kexa behar bezala izapidetzeko xedez. 
 

3. Egindako eskaerari erantzunez, diputatu nagusiak adierazi zuen Aldundiko 
kideen % 40 (diputatu nagusia bera barne hartuta) 4,4 dela (11tik 4). 
Hortaz, bere ustez, irizpide matematikoak aplikatuz gero, dezimala bost 
baino txikiagoa denez, Foru Aldundiko kideen artean gutxieneko emakume 
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edo gizon kopurua laukoa izango litzateke. Ondorioz, foru diputatuak 
izendatzerakoan, 6/2005 Foru Arauan ezarritako portzentajea bete da. 

 
4. Aurrekariak ikusita, kexaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bidalitako 

erantzunaren planteamendua aztertu ondoren, egokia iruditu zaigu honakoak 
zuri helaraztea: 
 

 
Gogoetak 

 
1. Erakunde honetan aurkeztutako erreklamazioaren bidez, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko organo betearazlea osatzerakoan ordezkaritza orekatuaren 
printzipioa behar bezala aplikatu ote den baloratu dadin nahi da. Kide 
anitzeko organo hori diputatu nagusiak aukeratutako foru aldundiek osatuta 
dago, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde Antolaketa, Gobernu eta 
Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak ezartzen 
duenarekin bat etorriz. 

 
2. Ezer baino lehen, egoki deritzogu eremu politikoan ordezkaritza orekatua 

izatearen inguruko printzipioaren jatorria eta oinarria aipatzeari. 
 

Emakumearen aurkako Bereizkeria Era Guztiak Ezabatzeari buruzko 
Hitzarmenak (CEDAW deituak, ingelesezko siglak direla medio, eta Espainiak 
1984an berretsiak) 7.b) artikuluan honela dio: “los Estados Partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a (…) 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales”. 

 
Manu hori garatze aldera, Emakumearen aurkako Bereizkeria Ezabatzeko 
Nazio Batuen Batzordeak, hitzarmenaren egile eta bermatzaile nagusia izaki, 
23. gomendio orokorra aurkeztu zuen 1997an, bizitza politiko eta publikoari 
buruzkoa. Testu hartan honakoa aipatu zuen: “el artículo 4 de la 
Convención alienta a la utilización de medidas especiales de carácter 
temporal para dar pleno cumplimiento a los artículos 7 y 8”, de forma que 
“los Estados Partes deben idear y ejecutar medidas temporales especiales 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las 
esferas que abarcan los artículos 7 y 8” (15 eta 43. paragrafoak). 
 
Horri dagokionez, bidezkoa da aipatzea, CEDAW hitzarmenaren 4.1 
artikuluarekin bat etorriz, “la adopción por los Estados Partes de medidas 
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 
entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como 
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato”. 
 
Estatuetako barne zuzenbidearen esparruan, eta baita jurisprudentzia eta 
doktrinarako ere, delako “aldi baterako neurri bereziak” “ekintza positiboko 
neurrien” multzo generikoan sailkatzen dira. Horrela, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Euskal Legearen 3.5 artikuluak “ekintza 
positiboa” aipatzen du eta zera adierazten du: “emakumeen eta gizonen 
benetako berdintasun eraginkorra lortzea sustatze aldera, herri aginteek 
denboran ondo mugatutako berariazko neurri zehatzak abiarazi behar 
dituzte, bizitzaren eremu guztietan sexuaren zioz gertatzen diren egitatezko 
ezberdintasunak ezabatzeko edo murrizteko”. 
 
Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoak ere, arlo honi buruz Erkidegoan dagoen ezagutza 
ordenamendu juridikoan barneratzen duenak, “ekintza positiboaren” 
definizioa jasotzen du. Horrela, 11. artikuluak zera aipatzen du: “con el fin 
de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 
Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres”; eta, ondoren, honakoa: “tales medidas, que serán aplicables en 
tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso” 
(etzana ez dago jatorrizkoan). 
 
Puntu honetan, 3/2007 Lege Organikoari buruz komenigarria da Eusko 
Legebiltzarrarentzako 2007ko txostenean adierazi genuena gogoraraztea 
(246. or.): “Arauan ekintza positiboak deiturikoak hartzeko esparru orokorra 
(topa dezakegu). Hori erreferentzia juridiko bazterrezina izango da hemendik 
aurrera horrelako ekintzak edozein erakunde publikotik bultzatzerakoan eta, 
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ondorioz, Ararteko erakundearentzat kontrolerako beharrezko parametro. 
Halaber, erreferentzia izango dira ere gure jardunerako berdintasun 
printzipioa eta genero ikuspegia politika publikoen antolamendu orokorrean 
sartzen direla bermatzeko ezarritako irizpideak, horiek, neurri handi batean, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Euskal Legeak jada 
ezarritakoekin bat egin zein ez alde batera utzita”. 
 
Bereziki adierazgarria iruditzen zaigu CEDAW hitzarmenaren Batzordeak 25. 
gomendio orokorrean, Hitzarmenaren 4. artikuluaren esanahiari buruzkoan, 
egiten duen aipamena ekintza positiboko neurrien xedeari dagokionez. Gai 
hori dela eta, Batzordeak uste du ekintza positiboa honakoa dela: “acelerar 
la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, 
económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El Comité 
considera la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de 
no discriminación sino como forma de subrayar que las medidas especiales 
de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados 
Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre 
en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (18. 
paragrafoa; etzana ez dago jatorrizkoan). 
 
Planteamendu horrekin bat etorriz, Espainiako Konstituzio Auzitegiak, abian 
jarri zen lehenengo urteetatik, honakoa adierazi du: “no toda desigualdad de 
trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella que se funda en 
una diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con criterios 
o juicios de valor generalmente aceptados” (Konstituzio Auzitegiaren 
128/1987 epaia, 7. oinarri juridikoa). Izan ere, Konstituzio Auzitegiaren 
jurisprudentziak berak dio, “en un Estado social y democrático de Derecho 
puede incluso venir exigido” egoera ezberdinak hainbat modutara tratatzea, 
“para la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el 
carácter de superiores del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad 
(artículo 1), a cuyo efecto atribuye además a los Poderes Públicos el que 
promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” 
(Konstituzio Auzitegiaren 34/1981 epaia, 3. oinarri juridikoa, eta 3/1983 
epaia, 3. oinarri juridikoa, besteak beste). 
 
Hortaz, orain arte esandakotik ondorioztatu behar da ordezkaritza 
orekatuaren printzipioa ekintza positiboaren adierazpena dela eta horren 
helburua parte-hartze politikoaren esparruan gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna gauzatzea dela. Gogoan izan behar da CEDAW hitzarmenaren 
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Batzordeak dioena, alegia, “las medidas especiales de carácter temporal 
deberán adoptarse para acelerar la modificación y la eliminación de 
prácticas culturales y actitudes y comportamientos estereotípicos que 
discriminan a la mujer o la sitúan en posición de desventaja” (25. gomendio 
orokorra, 38. paragrafoa). Hortaz, ezin ahatz dezakegu honakoa: “la 
situación de la mujer no mejorará mientras las causas subyacentes de la 
discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de manera 
efectiva. La vida de la mujer y la vida del hombre deben enfocarse teniendo 
en cuenta su contexto y deben adoptarse medidas para transformar 
realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas de modo que 
dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculinos y 
determinados históricamente” (25. gomendio orokorra, 10. paragrafoa). 
 

3. 2005eko Berdintasun Legeak ez ditu lurralde historikoak ordezkaritza 
orekatuaren printzipioari dagokionez derrigorrezko inolako neurririk hartzera 
behartzen. Nolanahi ere, 3.7 artikuluak honakoa jasotzen du: “Euskal aginte 
publikoek neurri egokiak hartu behar dituzte emakumeen eta gizonen 
presentzia orekatua lor dadin erabakiak hartzeko eremu guztietan”; horren 
ildotik, “pertsona anitzeko administrazio-organoetan ordezkaritza 
orekatutzat, hain zuzen, sexu biek gutxienez % 40ko ordezkaritza dutenean 
joko da”. 
 
Hori dela eta, Batzar Nagusiek onartu zuten, 2005eko uztailaren 2an 
egindako osoko bilkuran, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde 
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko 6/2005 Foru Araua. 
Horren 15.3 artikuluak honela dio berariaz: “Aldundian bi sexuek gutxienez 
% 40ko ordezkaritza izango dute”. Argi eta garbi dago ezarpen hori zenbait 
hilabete lehenago Eusko Legebiltzarrean hartu zen Berdintasun Legean 
Eusko Jaurlaritzari buruz antzeko beste klausula bat barneratu izatearen 
ondorioa dela. Hain garbi dago hori, ezen edozein zalantza desagertu egiten 
baita bilkura hartan batzar taldeen artean izan zen eztabaida 
kontsultatzerakoan, bertan ordezkariek abiapuntu hori baino ez baitzuten. 
Erakusgai gisa, orduan diputatu nagusia zen Joxe Joan Gonzalez de 
Txabarri jaun txit argiaren hitzak aipatu behar ditugu. Honek zera adierazi 
zuen, bestela izan ezin zitekeen bezala: “la Norma (Foral) incorpora además 
la regulación establecida en la Ley de Igualdad” (Bilkura Egunkariko 16. 
orrialdea). 
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Ehuneko 40 eta 60 artean egongo den tartea ez da arbitrarioa; alderantziz, 
hori hainbat legetan egindako planteamenduari jarraiki ezarri da, ez bakarrik 
Berdintasunari buruzko Euskal Legean, ikusi dugun moduan, baizik eta baita 
3/2007 Lege Organikoan. Horrela, lege organikoaren lehenengo xedapen 
gehigarrian honakoa irakur daiteke: “a los efectos de esta Ley, se entenderá 
por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma 
que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen 
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”. 
 
Izan ere, 40-60 tartea nazioz gaindiko foroetan modu baketsuan onartutako 
konbentzioa da eta, beraz, ez du zerikusirik hori aplikatzeko aintzat hartuko 
diren kide anitzeko organoen kide kopuruarekin. Horrela, adibidez, 2000ko 
ekainaren 19ko Europar Batzordearen Erabakiko 2. artikuluan, Batzordeak 
eratutako komiteetan eta aditu taldeetan emakumeen eta gizonen artean 
egongo den orekari buruzkoan, honakoa aipatzen da: “la Comisión se 
compromete a conseguir una representación equilibrada de hombres y de 
mujeres en los grupos de expertos y comités que establezca. El objetivo a 
medio plazo es alcanzar un mínimo de un 40% de personas de cada sexo 
en cada comité y grupos de expertos”. 
 
Europako Kontseiluaren esparruan ere, eremu politiko eta publikoetan 
erabakiak hartzeko prozesuetan emakumeen eta gizonen parte-hartze 
orekatuari buruz diharduen martxoaren 12ko (2003) 3 Gomendioaren bidez, 
Ministroen Batzordeak honakoa eskatzen die estatu kideei: “a promover la 
representación equilibrada de las mujeres y los hombres mediante el 
reconocimiento público de que la igualdad en el reparto del poder en el 
proceso de toma de decisiones entre mujeres y hombres de distinta 
condición y edad, fortalece y enriquece la democracia”. Ondoren, zera 
argitzen du: “a los efectos de la presente recomendación, la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres significa que la representación de 
mujeres o hombres en cualquier órgano de toma de decisiones en la vida 
política o pública no debe ser inferior al 40%”. Are gehiago, ehuneko horixe 
ezartzen du 2001eko urtarrilaren 18ko Europako Parlamentuaren 
ebazpenak, erabakiak hartzerakoan emakumeen eta gizonen parte-hartze 
orekatuari buruzkoak. 
 
Kode Zibilaren 3. artikuluak arauen interpretazio irizpideak ezartzen ditu; 
lehena hitzen euren berezko zentzua da. Zuzenbidearekin bat etorriz, zaila 
dirudi esatea 6/2005 Foru Arauaren 15.3 artikuluko ezarpena foru 
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diputatuen gehieneko kopuruari jarritako mugak baldintzatuta egotea (muga 
hori 15. artikuluko bigarren paragrafoan dago jasota eta, horren arabera, 
foru diputatuen gehieneko kopuruak hamarrekoa izan behar du, gehi 
diputatu nagusia). Alderantziz, ikusi den moduan, % 40ko gutxieneko 
ordezkaritza kide anitzeko hainbat organotarako aplikazio orokorreko 
irizpidea da. Horren erakusgai osagarri gisa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 
30eko 7/1981 Euskal Legearen 17.2 artikulua aipa dezakegu, hain zuzen 
ere 2005eko Berdintasun Legeak erantsitako paragrafoa. Bertan, honakoa 
jasotzen da: “Jaurlaritzan bi sexuek % 40ko ordezkaritza izango dute, 
gutxienez”; eta, horren aurretik, lehenengo paragrafoan, ondorengoa: 
“Jaurlaritza Lehendakariak eta Lehendakariak izendatutako sailburuek 
osatzen du; horregatik, egoki eritziz gero, lehenengo Lehendakariorde bat 
eta Lehendakariorde bat edo batzuk izendatu ahal izango ditu.”, organo 
betearazleko gehieneko kide kopuruari dagokionez inolako mugarik jarri 
gabe. 
 
Aurreko guztian ikus daiteke ordezkaritza orekatuaren printzipioak ez 
dakarrela emakumeen kopurua % 40tik ahalik eta gertuen egotea; aitzitik, bi 
sexuek gutxienez ehuneko horretako ordezkaritza izatea eskatzen du. 
Horrek zera adierazten du, Konstituzio Auzitegiak urtarrilaren 29ko 12/2008 
epaian (3. oinarri juridikoa), hauteskundeetako zerrendetan sexuen 
araberako kuotak ezartzeari dagokionez 3/2007 Lege Organikoaren 
konstituzionaltasunari buruzkoan, jaso duen moduan: printzipio hori, 
“pretendiendo la igual participación efectiva de hombres y mujeres en la 
integración de las instituciones representativas de una sociedad 
democrática, no establece una medida de discriminación inversa o 
compensatoria (favoreciendo a un sexo sobre otro), sino una fórmula de 
equilibrio entre sexos, que tampoco es estrictamente paritaria, en cuanto 
que no impone una total igualdad entre hombres y mujeres, sino la regla de 
que unos y otras no podrán integrar las candidaturas electorales en una 
proporción inferior al 40 por 100 (o lo que es lo mismo, superior al 60 por 
100). Su efecto, pues es bidireccional, en cuanto que esa proporción se 
asegura igualmente a uno y otro sexo” (etzana ez dago jatorrizkoan). 
 
Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasu zehatzean, kasuari 
aplikagarri zaizkion oinarri juridikoak aplikatuta, ez dirudi, 11 kideren % 40 
(alegia, hamar foru diputatuak eta diputatu nagusia) 4’4 izanik, eta emaitza 
hori matematikoki 4tik 5etik baino gertuago dagoenez, Foru Aldundiak 
berak egin bezala, 4 izango denik Foru Arauak ezartzen duen emakumeen 
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eta gizonezkoen gutxieneko kide kopurua, hala izanez gero, emakumeen 
portzentajea % 40 baino txikiagoa izateaz gain (Arauak “gutxienez” dio), 
gizonezkoen kopuruak ere (11tik 7) gehieneko muga gaindituko bailuke (% 
64). 
 
Ezin ahatz dezakegu aipatu foru arauak ezarritakoa Probintziako 
Parlamentuaren Gipuzkoako Batzar Nagusien eta Foru Organo 
Betearazlearen arteko harremanen sistemaren esparruan aplikatzen dela. 
Sistema hori gobernatzeko parlamentu ereduarekin bat etorriz garatzen da; 
hala, Batzarrek diputatu nagusia hautatzen dute, foru eta probintziako 
gobernuko lehendakariaren baliokidea den kargua, eta honek, bestalde, foru 
diputatuak hautatzen ditu. Une honetan, eta arestian aipatu dugun bezala, 
hamar diputatu daude, alegia, lau emakume eta sei gizon. Diputatu nagusia 
pertsona bakarreko organoa denez, pentsa liteke sexu bakoitzari dagokion 
% 40ko gutxieneko ordezkaritza foru diputatuen kideagori aplikatu behar 
zaiola. Gure ustez, ordea, 6/2005 Foru Arauaren 15. artikuluko 2. 
paragrafoa hitzez hitz hartuta (“Foru Aldundia diputatu nagusiak eta 
gehienez ere hamar foru diputatuk osatzen dute”), ateratzen dugun 
ondorioa da diputatu nagusia Foru Aldundiaren parte dela eta, beraz, aipatu 
portzentajea 11ri aplikatu behar zaiola, aurreko paragrafoan adierazitako 
emaitzarekin. 
  
Nolanahi ere, garrantzitsua da kontuan hartzea, gure esku-hartzearen 
esparrua zehazte aldera, kexa Gipuzkoako Foru Aldundiaren osaerari 
buruzko Foru Arauaren interpretazioaz eta aplikazioaz diharduela. Hemen 
hizpide duguna ez da administrazio publikoren batek ustez irregulartasunen 
bat egin eta horrek kexa aurkeztu duen biztanlearen eskubide edo interes 
zehatzei kaltea eragin diela, baizik eta ea Gipuzkoako foru organo 
betearazlean sexuek izan behar duten ordezkaritza orekatuari dagokionez 
interes orokorrari eragiten dion Foru Arauko xedapen bat behar bezala edo 
oker bete den. 
 
Foru Aldundiaren osaera diputatu nagusiak foru diputatuak hautatzeko duen 
ahalmenari lotutako gaia da, baita foru organo betearazlearen eta foru 
organo legegilearen arteko harremanetan eragina duten tresna fiduziarioei 
ere. Aipatu kontuak, guztiak ere esku artean dugun gaiarekin 
erlazionatutakoak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru autogobernuaren 
funtsezko alderdiak dira eta, ondorioz, oinarri sendoa du esateak 
komenigarria litzatekeela lurraldeko ordezkaritza organo gorenak, alegia, 
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Gipuzkoako Batzar Nagusiek (Arartekoan aurkeztutako kexak hizpide duen 
Foru Arauko subjektu legegilea ere badenak) bere ahalmenak erabiltzea, hala 
balegokio, Foru Aldundiaren osaeran sexuen artean egon behar duen 
ordezkaritza orekatuaren printzipioa inolako zalantzarik gabe aplikatuta gera 
dadin.  
 
Kexagileak aurkeztutako erreklamazioa ikusita (beraren bidez salatu zuen 
Gipuzkoako Foru Aldundiak ez zuela bete Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 
6/2005 Foru Arauaren 15.3 artikulua; horren arabera, “Aldundian bi sexuek 
gutxienez % 40ko ordezkaritza izango dute”), honako ondorio hau 
helarazten dizugu: 
 
 
 
 

Ondorioa 
 
Gipuzkoako Foru Aldundian ordezkaritza orekatuaren printzipioa aplikatzeari 
dagokionez komenigarria da legeak argiagoak izatea, interpretazio 
ezberdintasunak sor daitezen saihesteko. Hori gorabehera, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari 
buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 15.3 artikulua irakurrita 
ateratzen dugun ondorioa da, garatu dugun arrazoibide juridikoaren arabera, 
Gipuzkoako Foru Aldundian bi sexuen arteko ordezkaritza orekatua izatearen 
printzipioa bermatzeko finkatzen duen % 40ko portzentajea diputatu 
nagusia eta foru diputatuak gehituta lortzen den emaitzari aplikatu behar 
zaiola, hura foru organo betearazlearen parte baita, eta hura aplikatuta sexu 
horietako bakoitzerako gutxieneko eta gehieneko kopuruak ezartzen direla, 
bost eta sei, hurrenez hurren.  
 
 

 
 
 
 
 
 


