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Goberno por azar? 

Un proxecto interdisciplinar para estudar estatística. 

Milagros Diéguez Taboada 

Profesora de Matemáticas no C.P.I. As Revoltas 

milagrosdieguez@edu.xunta.es 

Tras a publicación no XOC (Xornal Oficial do Centro) da convocatoria de eleccións ao 
parlamento das Revoltas créase a empresa “Sondaxes e Experimentos” para facer o 
seguimento de todo o proceso. Así pois neste proxecto vanse levar a cabo todas as tarefas 
propias dunha empresa estatística encargada de seguir uns comicios, comezando por a 
elaboración do censo electoral, sondaxes sobre a intención de voto, sondaxe a pe de urna, 
distribución de escaños, analise dos resultados etc… 
Entre todas as tarefas que levamos a cabo pararemonos especialmente no estudo de dous 
sucesos que nos chamaron a atención: 
 
1. Aplicaremos para o reparto de escanos un método proposto por D. José Miguel Bernardo  

Catedrático de Estadística na Universidad de Valencia. O algorítmo de mínima discrepan-
cia. 

2. A resolución dos casos de empate onde se confía a asignación dos escanos ao azar. 
 
O traballo comenzou elaborando: 

 
O CENSO 

 
1. O censo electoral contén a inscrición de quen reúne os requisitos para ser elector e non se 
achen privados, definitiva ou temporalmente, do dereito de sufraxio.  
 2. O censo electoral está composto polo censo dos electores matriculados na ESO no C.P.I. 
As Revoltas e polo censo dos electores residentes-ausentes que están a cursar bacharelato 
noutros centros e non hai máis de 2 anos que abandonaron o CPI. Ningún elector poderá figu-
rar inscrito simultaneamente en ambos os censos. 
Atendendo a estas consideracións elaboramos o censo electoral distribuido en 2 circunsncri-
cións: 
 
• Distrito 1: alumnado de 1º e 2º da ESO (35 electores/as) e alumnado matriculado no IES 

Eduardo Pondal de Ponteceso (26 electores/as). 
• Distrito 2: alumnado de 3º e 4º da ESO (36 electores/as) e alumnado do I.E.S. Maximino 

Romero de Lema (Baio) (9 electores/as). 
 
VISITA AO PARLAMENTO DE GALICIA. ENQUISA AOS PARLAMENTARIOS. 
Aproveitando a visita ao Parlamento de Galicia fixeron unha sondaxe aos parlamentarios 
sobre aqueles aspectos que consideraban podían influir no voto dos electores.	Pasaron un total 
de 75 formularios, un a cada un dos deputados e deputadas que conforman o  Parlamento 
Galego.		
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Pedimos aos parlamentarios que valorasen entre 0 e 4 a importancia que lle conceden a 
distintos factores para gañar unhas eleccións, e obtivemos os resultados que se mostran na 
seguinte gráfica: 
 

	
	 
Observando  a gráfica apreciamos que non hai ningún factor que consideren que non ten 
ninguna importancia e destaca que o 65% dos enquisados danlle moita importancia a 
ideoloxía política seguido dun 55% que considera moi importante  o carisma dos candidatos.  
Só un 3% dos enquisados lle outorga pouca importancia ao achegamento a xente inclinándose 
os restantes por moita ou determinante.  
Considerando as valoracións como puntuacións dadas aos distintos factores obtivemos os 
seguintes valores para os distintos parámetros: 
	

	 Publicidade	
propaganda	

Achegamento	
á	xente	 Ideoloxía	 Carisma	

candidatos	

Mitíns	
e	

debates	

Programa	
electoral	

Media	 2,39	 3,42	 2,94	 3,13	 2	 2,23	
Mediana	 2	 3	 3	 3	 2	 2	
Moda	 2	 3	e	4	 3	 3	 2	 3	

D.	
Típica	 0,59	 0,81	 0,68	 0,73	 0,57	 0,58	

 
A maior puntuación media é para o achegamento a xente que  presenta ademáis un carácter 
bimodal,  concentrándose case a totalidade dos datos na cualificación de moi importante e 
determinante excepto unha resposta que clasifica como pouco importante esta cualidade 
provoca que a desviación respecto da media sexa tamén a maior. 
Entregamos estes resultados aos candidatos dos nosos partidos políticos para que eles 
decidisen se queren enfocar as súas respectivas campañas atendendo as cualidades mellor 
valoradas por un maior número de enquisados ou atendendo as valoracións medias de cada 
cualidade obtidas a partir das distintas respostas do conxunto. 
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Tras elaboración do censo e a formación (visita ao parlamento e visita ao IGE)  comenzaba o 
traballo  sobre as nosas Eleccións ao parlamento de estudantes.  
Conseguimos involucrar a todo o alumnado de secundaria e a varios departamentos 
didácticos, os alumnos e alumnas conformaron e rexistraron os partidos políticos e 
distribuíronse os distintos traballos, de xeito que uns encargabanse de deseñar o logo do 
partido e carteis electorais, outros elaboraban o programa electoral, outros preparabanse en 
oratoria para afrontar os debates e mitins outros compoñían as sintonías do seu partido… en 
definitiva estaba todo o centro adicando tempo de lecer as eleccións que puxemos en marcha 
e preguntabámonos que interés despertaba este proxecto, así que decidimos facer unha nova 
sondaxe:  

Como percibe o alumnado o noso proxecto? 
	
Pedimos que puntuasen o proxecto nunha escala entre 1 e 5 (1: non me gusta nada, 2: pouco 
me gusta, 3: nin me gusta nin me disgusta  , 4: gústame moito, 5:  estou encantado/a gústame 
moitísimo.) 

 
	
Como	 pensabamos,	 a	 maioría	 	 	 alumnado			
disfrutaba	 co	 proxecto	 a	 Moda	 é	 4	 e	 a	
valoración	media		3,68		e		a	Mediana		é	4	e	o	
primer	cuartil	3.	Ademais	só	ao	5%	da	nosa	
poboación	 	manifesta	que	pouco	lle	gusta	 o	
noso	proxecto.	
	

 
TERCEIRA SONDAXE DE  OPINIÓN: INTENCIÓN DE VOTO. 
As eleccións  xa estaban en marcha, tras a xornada inaugural co acto de pegada de carteis 
comenza a campaña electoral  cos mitins e debates no noso centro e nos institutos onde 
estudan os residentes-ausentes. Xa repartiran e  deranlle publicidade aos seus programas así 
que era o momento de estudar a intención de voto. 
Estaban rexistrados 5 partidos políticos: 
	

ABN3	(iniciais	dos	fundadores	do	partido)	
	

	

PP	(Partido	Patakeiro)	

	

PCG	(Partido	da	Costa	Galega)	
	

PDF	(Partido	de	Defensa	Feminista)	
	

	

RDC	(República	Democrática	de	Cabana)	
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O noso centro estaba estructurado en dous distritos. Ao distrito 1 con  69 electores/as 
correspondenlle 14 deputados/as, e o distrito 2 con  54 electores/as que lle corresponden 11 
deputados/as. 
Fixemos a sondaxe sobre a  intención de voto só aos electores do centro, (76 enquisados) e 
segundo as respostas obtidas fixemos o reparto de escanos  aplicando o método D’Hont : 
	

INTENCIÓN DE VOTO DISTRITO 1 ESCANOS 
    Porc. 1 2 3 4 5 6 7 8 - 
PP 20 54,05% 20 10 6,66 5 4 3,33 2,86 2,5 8 
RDC 7 18,92% 7 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 1,00 0,88 3 
PDF 0 0,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
PCG 0 0,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
ABN3 9 24,32% 9 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 1,29 1,13 3 
NS/NC 1 2,70% 1 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,14 0,13 - 

 
INTENCIÓN DE VOTO DISTRITO 2 ESCANOS 

   Porc. 1 2 3 4 5 6 7 8 - 
PP 1 2,70% 1 0,5 0,33 0,25 0,2 0,17 0,14 0,13 0 
RDC 22 59,46% 22 11,00 7,33 5,50 4,40 3,67 3,14 2,75 7 
PDF 4 10,81% 4 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 0,57 0,50 1 ou 2 
PCG 6 16,22% 6 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 0,86 0,75 2 ou 3 
ABN3 1 2,70% 1 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,14 0,13 0 
NS/NC 5 13,51% 5 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 0,71 0,63 - 

	
Configuración	do	Parlamento	segundo	a	intención	de	voto	

	
	
	 	

	
	
	

	
 
Mostramos os resultados da sondaxe  nunha rolda de prensa á que nos convocaron os 
candidatos dos distintos partidos onde se 
prevía que República Democrática de 
Cabana gañaría as eleccións con 11 
deputados pero sen maioría absoluta, moi 
próximo estaba o Partido Patakeiro con 8 
deputados  e posibilidade de pactar con 
ABN3 e o Partido da Costa Galega.  
Ademáis quedaba pendente captar o voto 
do exterior e ver cara onde se inclinaban 
os votantes que facían bailar 1 escano do 
distrito 2 para PDF ou PCG. 
A	partir	desta	sondaxe	todos	os	partidos	se	implicaron	máis	na	campaña	e	comezaron	a	
promover	o	voto	dos	residentes-ausentes,	e	entre	outras	cousas	foron	a	debatir	a	Radio	
Voz	en	Carballo	nunha	emisión	en	directo. 
 

PP	

RDC	

PDF	

PCG	

ABN3	
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CHEGOU O 20 M, DÍA DAS ELECCIÓNS. 
 
Había 4 mesas electorais: 
2 no noso centro. 
1 IES Eduardo Pondal.(Ponteceso) 
1 IES Maximino Romero de Lema (Baio) 
A xornada desenvolveuse sen ningún incidente e 
respirabase un ambiente festivo e como se 
confirmou tras o estudo da participación a nosa 
poboación acudiu masivamente as urnas. 

 
 

Enquisa israelita 
 

Como é costume e anque no noso caso non ibamos tardar moito en conocer os resultados reais 
das eleccións, quixemos seguir a tradición  e facer unha sondaxe a pé de urna o que nos 
proporcionaría ademais unha idea do motivo que influira no voto. 
Preguntamos a 54 electores do noso centro o que representaba un 44% da nosa masa electoral 
e obtivemos: 
                            
    
    
 
 
 
 

 
 
 

 
Motivación do voto 

 
   Plantexamos unha pregunta de resposta 
múltiple, e dicir, cada enquisado podía dar 
máis dunha razón que xustificase o seu voto. O 
factor que máis influíu no voto foi a amizade 
cos candidatos  seguida moi de cerca polo 
programa electoral pero o que máis nos 
sorprendeu é que houbese electores aos que lle 
parecera unha boa razón para votar a un 
determinado partido os pinchos que os distintos 
partidos repartían tras os mitins. 
 

 
Reconto dos votos 

 
Emitironse un total de 108 votos dos 123 censados o que representa unha porcentaxe de 
abstención do 12,2 %. 
 
	

 VOTOS 
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VOTOS EMITIDOS 
 Válidos Nulos En blanco A partidos 

Número 108 0 2 106 
Porcentaxe 100% 0% 1,6% 98,4% 

 
Os votos que recibiron os partidos distribuíronse do seguinte xeito: 
 
 

Unha vez recontados os votos e despois de levantar acta tocábanos facer o reparto de escanos.  
Segundo establecera a lei electoral do centro publicada no XOC (Xornal Oficial do Centro) 
esta distribución deberiase facer segundo o método D’ Hont. 
 

DISTRITO	1	
		 CAB	 PONT.	 TOT	 %	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

PP	 19	 6	 25	 40,92%	 25	 12,5	 8,33	 6,25	 5,00	 4,17	 3,57	 3,13	
RDC	 7	 5	 12	 19,64%	 12	 6	 4,00	 3,00	 2,40	 2,00	 1,71	 1,50	
ABN3	 9	 2	 11	 18,17%	 11	 5,5	 3,67	 2,78	 2,22	 1,85	 1,59	 1,39	
PDF	 0	 11	 11	 18,00%	 11	 5,5	 3,67	 2,75	 2,20	 1,83	 1,57	 1,38	
PCG	 0	 2	 2	 3,27%	 2	 1	 0,67	 0,50	 0,40	 0,33	 0,29	 0,25	
Total	 35	 26	 61,1	 100,00%	

	 	 	 	 	 	 	 		
DISTRITO	2	

		 CAB	 BAIO	 TOT	 %	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
RDC	 25	 4	 29	 64,44%	 29	 14,5	 9,67	 7,25	 5,80	 4,83	 4,14	 3,63	
PCG	 5	 1	 6	 13,33%	 6	 3	 2,00	 1,50	 1,20	 1,00	 0,86	 0,75	
PDF	 5	 0	 5	 11,11%	 5	 2,5	 1,67	 1,25	 1,00	 0,83	 0,71	 0,63	
PP	 0	 4	 4	 8,89%	 4	 2	 1,33	 1,00	 0,80	 0,67	 0,57	 0,50	
ABN3	 1	 0	 1	 2,22%	 1	 0,5	 0,33	 0,25	 0,20	 0,17	 0,14	 0,13	
Total	 36	 9	 45	 100,00%	

	 	 	 	 	 	 	 		
Feito o reparto de escanos encontramonos cun problema, no distrito 1 dase un empate a votos 
entre ABN3 e PDF. 

Resolución de empates electorais. 
 

Tocanos investigar, non estaba previsto que se dera este caso  e consecuentemente non 
pensara como se resolvía nin o contemplara na nosa lei electoral polo que tivemos que buscar 
como se fai nunhas eleccións oficiais. En España, como noutros	países que adoptan o sistema 

Partidos Distrito 1 Distrito 2 
 Cabana Ponteceso Total Cabana Baio Total 

RDC 7 5 12 25 4 29 
PP 19 6 25 0 4 4 

PDF 0 11 11 5 0 5 
ABN3 9 2 11 1 0 1 
PCG 0 2 2 5 1 6 
Total 35 26 61 36 9 45 
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d’Hont, está previsto en concreto no apartado d) do artigo 163.1 da Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General (LOREG) : 
 
“Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas 
candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. 
Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá 
por sorteo y los sucesivos de forma alternativa” 
 
Este precepto é de aplicación para as eleccións ao Congreso dos Deputados, para as do 
Parlamento Europeo e para as locais. 
Aquí encontramos unha gran sorpresa, para evitar a repetición dunhas eleccións confíase o 
resultado ao AZAR. 
Tiñamos pois que deixar  que o azar decidise. Pero volvemos a enfrontarnos con outro 
dilema: 

• Asignamos dous escanos a cada partido e sorteamos o terceiro? 
• Ou sorteamos dende o primeiro empate?  

 
Os posibles resultados varían notablemente ate o punto que se pode dar unha situación que 
dalgún modo nos parece paradóxica: 
Optando pola segunda opción, supoñamos que no sorteo do primeiro escano gaña ABN3 
entón asignámoslle  o 1º escano, o seguinte escano correspondelle a PDF  que aínda non 
gastou os seus 11 votos e o escano que queda volve tocarlle ao PDF porque agora tócalle a el 
pola alternancia que recolle a lei.  

 
O sorprendente é que o que gaña o sorteo queda con menos escanos. Este sistema de 
asignación que parece contrario a lóxica foi plantexado nun recurso de amparo ante o 
Tribunal Constitucional por o PSOE-A ao estar disconforme coa forma de resolución de 
empate no concello de Lújar (Granada) no que a xunta electoral de zona obtou por asignar 3 
escanos a cada partido e sortear o sétimo. 
Procedemos pois co sorteo, tras asignarlle 2 escanos a cada partido, convocáronse aos dous 
partidos implicados e despois de  explicarlle a situación mandámoslle que lanzaran unha 
moeda o que acertara quedaría co escano que estaba en xogo. 
No sorteo gañou ABN3 e polo tanto asignámoslle a este partido o escano en disputa, 
quedando finalmente a distribución de escanos como se detalla a continuación:	
	
	 	

	
	
RDC foi o partido que obtivo máis escanos (11) no noso parlamento seguido do PP que 
acadou 7 empataron ABN3 e PDF con 3 e o escano restante foi para PCG. 
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Así queda configurado o Parlamento do CPI As Revoltas, pero non houbo maiorías absolutas 
así trás a entrega de credenciais de deputado xa comenzaron a fraguarse os pactos. Finalmente 
PDF apoia a RDC para investir presidenta a Tania Pastoriza candidata electa polo partido 
RDC. 
Así pois despois de tantos meses de traballo xa remataron as eleccións, o CPI As Revoltas ten 
por primeira vez na súa historia un Parlamento elexido democráticamente. Pero a nos aínda 
nos queda moito traballo por facer. 

ESTUDOS POSTELECTORAIS 
Intención de voto frente aos votos reais 

Tras os mitíns estudaramos a 
intención de voto e 
preguntabámonos se os datos 
obtidos daquela coinciden cos 
resultados electorais: 
	Coincide a previsión co 
resultado final no caso de 
RDC e ABN3 pero nos outros 
casos hai diferenzas, 
notablemente no caso do PDF 
que se lle asignaba 1 escano 
na intención e obtivo 3 que 
poderían ser 4 de ter máis 

sorte co azar.	
Pero nos ao traballar cunha poboación moi pequeña podemos analizar a que se debeu esta 
diverxencia. 
Se comparamos os votos obtidos cos previstos:	
	

 Os resultados en Cabana apenas 
varían, únicamente o PP perde 1 
con respecto a intención de voto e 
pudo ser debido as 2 abstencións 
que se rexistraron  neste distrito. 
Pero onde se observa gran 
diferencia é no voto extranxeiro 
onde o PDF obtén 11 escanos 
fronte a previsión que era non ter 
ningún. Con isto xa temos 

localizado o noso erro.	
	
No distrito 2 por unha banda cando 
fixemos a sondaxe houbo 5 personas que 
non manifestaron a súa intención de voto 
e ademais só había 9 votantes residentes-
ausentes que  beneficiaron ao PP que non 
obtivera ningún escano en Cabana no 
D2. Así que outra vez o voto extranxeiro 
desvirtuou as nosas previsións. 
Lección aprendida e conclusión:  
Cando extraiamos unha mostra temos 
que ter máis coidado e fixarnos en que esta represente a toda a poboación.  

VOTO EMITIDO D1 INTENCIÓN 
VOTO D1 

   CABANA PONTECESO TOT CABANA 
PP 19 6 25 20 
RDC 7 5 12 7 
ABN3 9 2 11 9 
PDF 0 11 11 0 
PCG 0 2 2 0 
Total 35 26 61 36 

VOTO EMITIDO D2 INTENCIÓN 
VOTO D2 

   CABANA BAIO TOT CABANA 
RDC 25 4 29 22 
PCG 5 1 6 6 
PDF 5 0 5 4 
PP 0 4 4 1 
ABN3 1 0 1 1 
Total 36 9 45 34 
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É frecuente que haxa empate? 
 

O primeiro que nos plantexamos tras o sucedido cos votos de ABN3 e PDF foi se nos 
atoparamos cunha rareza ou pola contra era habitual que se desen casos de empate nuns 
comicios.  
Partimos de que os resultados electorais dos restantes partidos  foron como se mencionou 
anteriormente e ABN3 e PDF  obtiveron os 22 que orixinaron o sorteo, e tratamos de saber se 
era moi probable que cada un deles acadara 11 votos. 
Simplificamos moito o problema asumindo que os electores non tiña inclinación por ningún 
dos partidos e que collían a papeleta como se se tratase do lanzamento dunha moeda 22 veces 
e deberiamos averiguar que probabilidade había de que saian 11 votos para o ABN3.  
Dado que, como dixemos os electores collían a papeleta como se tivesen os ollos vendados, a 
probabilidade de coller unha ou outra podiamos supoñer que era 0,5 e así obtivemos que a 
probabilidade que buscabamos era:  

P(X=11)= 0,17. 
	

Calculamos o resto dos casos e representámolos: 
   

A gráfica índica que o feito máis probable é 
que empaten, agora ben, non cremos que 
ninguén vote ao  azar sen mirar a que partido 
vota. Este caso podería darse se os 22 electores 
non tivesen ningún tipo de preferencia e 
votasen ao chou. 
Votamos man entón das bases de datos e 
puxémonos a buscar casos de empate nas 
eleccións municipais galegas,  buscamos nun 
total de 1256  resultados electorais municipais 

(314 concellos  dende os anos 2003 ate 2015) e encontramos 3 casos de empate, o que nos dá 
unha frecuencia relativa de 0,0032, moi lonxe da probabilidade teórica que calculamos. Pero 
como intuiamos é raro que alguén vote nas condicións que plantexabamos. 

QUE PASARÍA SE… 
Imos agora a analizar como sería o resultado das nosas eleccións se se deran en distintas 
circunstancias 

Non houbese distritos 
 
Neste caso teriamos 25 escanos para asignar aos candidatos dos distintos partidos e 
consideramos que os votos depositados nas 4 urnas eran para unha única circunscrición. 

	
		 TOTAL	 %	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

RCD	 41	 38,68%	 41	 20,5	 13,67	 10,25	 8,2	 6,83	 5,87	 5,12	 4,56	 4,1	
PP	 29	 27,36%	 29	 14,5	 9,67	 7,25	 5,8	 4,83	 4,14	 3,62	 3,22	 2,9	
ABN3	 12	 11,32%	 12	 6	 4	 3	 2,4	 2	 1,71	 1,5	 1,33	 1,2	
PDF	 16	 15,09%	 16	 8	 5,33	 4	 3,2	 2,67	 2,28	 2	 1,78	 1,6	
PCG	 8	 7,55%	 8	 4	 2,67	 2	 1,6	 1,33	 1,14	 1	 0,89	 0,8	
Total	 106	 100,00%	
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Volvemos a atoparnos cun caso de empate, agora entre tres partidos, pero non necesitamos 
recorrer ao sorteo dado que non coinciden no número de votos así que a lei electoral establece 
que os escanos serán para os partidos máis votados. 
Comparamos  o reparto de escanos nos casos de dividir o noso territorio en distritos cos 
resultados se houbese un distrito único.  
 

 
	
A distribución dos electores en dúas circruscricións beneficia ao RDC, aos outros partidos, ou 
non lles afecta ou resultan prexudicados. Comaparando os números de votos observamos : 
No caso do distrito 1: hai un partido que leva a maioría  (PP 25 votos) e os outros 3 máis 
votados obteñen:  RDC 12 votos e ABN3 e PDF empatan a 11 votos, en todo caso a relación 
entre o máis votado e o seguinte é aproximadamente 2:1 pero no distrito 2 a diferenza é moi 
superior dándose que o primeiro partido RDC con 29 votos practicamente quintuplique ao seu 
inmediato seguidor  o PCG con 6 votos. Isto provoca que cando se asignan os escanos o RDC 
xa ten 5 representantes cando o PCG obtén o primeiro. 
Porén, cando se xuntan todos os votos nun único distrito o partido máis votado (RDC  con 41 
votos) non chega a duplicar os votos do seguinte (o PP con 29 votos), o que fai que os votos 
se vaian repartindo en cada asignación entre os distintos partidos. 

	
	

Nos eixos de abscisas represéntanse os 
divisores dos cocientes que imos 
efectuando, nos eixes de ordenadas o 
número de escanos obtidos por cada 
partido, así podemos observar que se hai 
distritos, nomeadamente no D2, os 
partidos máis votados acadan rapidamente 
os seus escanos, mentres que de ser 
distrito único os escanos vanse repartindo 
alternativamente. Este feito causaría máis 
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prexuízos se o número de escanos a repartir fose menor, como sería o lóxico no noso caso 
onde estamos sobrerepresentados. Poderiase traducir esta situación dicindo que un partido 
maioritario que ten moi concentrados os votos nunha sección  do territorio benefícialle a 
segmentación. 

Se aplicara o método de reparto de escanos de Saint Laguë 
 
Este método é similar ao D’Hont o que cambia é que no lugar de tomar como divisores os 
números naturais consecutivos ata o número total de escanos a repartir, considéranse só os 
impares. Nos obtivemos: 
	

Excepto RDC e PCG os demais 
partidos seguen co mesmo número 
de representantes. Nestes dous 
partidos perde RDC 1 escano a favor 
do PCG. Este trasvase débese a que 
no distrito 2 ao dividir os votos de 
RDC entre 2 , entre 3 e entre 4 
segundo o método D’Hont aínda 
tería un cociente superior a PCG co 
que RDC xa tería 4 escanos cando se 
lle asigna o primeiro a PCG. 

 
Por isto cremos que o método D’Hont beneficia aos partidos con máis votos. 

Se aplicara Cociente Hare/Niemeyer – Método do resto maior 
	
Neste sistema, tras escrutar todos os votos, divídese o número de votos de cada lista entre un 
cociente q (q=nº votos /nº escanos) que representa o número de votos requiridos para obter un 
escano. O resultado para cada partido compoñerase entón dunha parte enteira e un resto. En 
primeiro lugar, asígnase a cada lista un número de escanos igual á súa parte enteira. Isto dei-
xará normalmente algúns escanos sen asignar. Entón ordénanse os partidos en función dos 
seus restos, e os partidos con maiores restos obteñen un escano extra cada un, ata repartir to-
dos. 

 
Con este método de reparto 
volvemos a obter os mesmos 
resultados que co método de 
Saint Laguë,  RDC perde un 
escano a favor do PCG, o que 
corrobora que o método 
D’Hont beneficia aos partidos 
maioritarios. 

DISTRITO 2 D’Hont 
  CAB BAIO TOT % 1 2 3 4 5 6 7 8 

RDC 25 4 29 64,44% 29 14,5 9,67 7,25 5,80 4,83 4,14 3,63 
PCG 5 1 6 13,33% 6 3 2,00 1,50 1,20 1,00 0,86 0,75 

DISTRITO 2 Saint Laguë 
  CABANA BAIO TOT % 1 3 5 7 9 11 13 

RDC 25 4 29 64,44% 29 9,67 5,80 4,14 3,22 2,64 2,23 
PCG 5 1 6 13,33% 6 2,00 1,20 0,86 0,67 0,55 0,46 
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Se aplicara o algoritmo de discrepancia mínima 
 

O método proposto e analizado polo catedrático de estatística da Universidade de Valencia D. 
José Miguel Bernardo consiste nun reparto proporcional con respecto aos votos obtidos e 
xustifica a súa idoneidade do seguinte xeito: 
 
“La asignación óptima es escaños es, por definición, aquella que proporciona una 
distribución de escaños más parecida a la distribución de votos en el sentido de minimizar la 
divergencia entre las distribuciones de probabilidad (de votos y de escaños) a que dan lugar“ 
 
A dificultade  para comprender esta xustificación por parte da maioría do electorado queda 
compensada pola doada comprensión do reparto (a esta porcentaxe de votos correspondelle o 
enteiro máis próximo da mesma porcentaxe de escanos): 

• Calculamos que porcentaxe representa o número de votos obtidos por cada partido do 
total de votos válidos. 

o Exemplo: PP obtivo 25 votos dos 61 válidos entón correspóndelle (25/61) 
·100= 49,98 % 

• A solución ideal sería  o resultado de aplicar esa porcentaxe  ao número de escanos a 
repartir. 

o Solución ideal PP = 40,98 % de 14 = 5,74 
• Como o número de escanos ten que ser un número natural facemos as aproximacións 

por defecto e por exceso da solución ideal, obtendo así os límites inferiores e superio-
res  respectivamente. 

o No noso exemplo: límite superior 6 e límite inferior 5. 
• Calculamos as diferenzas absolutas superiores e inferiores, é dicir a diferenza entre a 

solución ideal e eses límites. 
• Buscamos a menor diferencia absoluta e asignamos ao partido o número de escanos 

representado polo límite da respeciva diferencia. 
o A menor diferenza de todas as calculadas é 0,25 (ver táboa) como se corres-

ponde co límite superior do RDC asignámoslle a este partido 3 escanos. 
• Continuamos con este mesmo proceso ate ter asignados os escanos a todos os partidos 

menos 1. 
• Ao último partido asignámoslle os escanos restantes. 

 
 

 

 
Atopámonos outra vez co problema do empate, así que utilizamos o resultado do sorteo para 
asignarlle os 3 escanos a ABN3 e démoslle os restantes (2) a PDF. 

Distrito 1 (14 escanos) 
Partidos PP RDC PDF PCG ABN3 
Votos 25 12 11 2 11 

Porcentaxe de votos 40,98% 19,67% 18,03% 3,28% 18,03% 
Solución ideal 5,74 2,75 2,52 0,46 2,52 

Límites inferiores 5 2 2 0 2 
Límites superiores 6 3 3 1 3 

Diferencias absolutas inferiores 0,74 0,75 0,52 0,46 0,52 
Diferencias absolutas superiores 0,26 0,25 0,48 0,54 0,48 

Solución óptima 6 3 2 0 3 
Porcentaxe de escanos 42,86% 21,43% 14,29% 0,00% 21,43% 

Solución D'Hont 6 3 2 0 3 
Porcentaxe de escanos 42,86% 21,43% 14,29% 0,00% 21,43% 
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O que nos solucionou este método neste caso foi o dilema de cómo interpretar a 
alternatividade que plantexabamos na resolución de empates xa que aquí o método xa lle 
asigna directamente os tres escanos ao gañador polo tanto os que quedan son para o outro 
partido. 
Como se ve na táboa neste distrito os resultados foron idénticos ao reparto segundo o método 
de D’Hont.  
Vemos que pasa no distrito 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excluido o ABN3 (non acada o 3% dos votos), obtivemos o reparto de escanos sendo os 
resultados os que reflicten a solución óptima da táboa anterior. Neste distrito hai diferencia 
con reparto polo método D’Hont quitándolle un escano a RDC en beneficio de PCG. 

CONCLUSIÓNS 
 
Para rematar só queda resumir as conclusións ás que chegamos despois de elaborar tan 
extenso proxecto. 
En canto a pregunta que plantexabamos como título sobre a posibilidade de que nos gobernen 
grazas ao azar, concluímos que é posible pero a probabilidade de que esto suceda é moi 
pequena. Na primeira sondaxe (aos parlamentarios) nalgúns grupos está en contradición a 
opinión que teñen  sobre os beneficios do achegamento á xente co feito de que apenas nos 
axudaran respostando o noso cuestionario, da segunda sondaxe destacariamos  o bo 
acollemento do proxecto que manifestou  todo o centro ao que lle quero agradecer a súa 
implicación dado que sen eles non poderiamos ter feito todas estas analises. Na terceira 
sondaxe Intención de voto os alumnos aprenderon a necesidade de escoller ben unha mostra 
para acadar resultados correctos, na enquisa Israelita ademais de orientarnos de como 
quedaría o parlamento revelounos a que atendía a nosa poboación para decidir o voto. 
En canto aos distintos sistemas electorais concluimos que o método utilizado en España e no 
noso centro aventaxa aos partidos maioritarios, corroborando a afirmación dalgúns partidos 
políticos, o mesmo pasa coa fragmentación do territorio en circunscricións.  
Xa por último decir o interesante que me resultou este proxecto e polas opinións recollidas 
esta sensación e compartida pola maioría do alumnado e profesorado do centro, que coa 
desculpa de colaborar no noso  traballo estatístico, tiñan ao alumnado nos recreos traballando 
a oratoria coa profesora de castelán, deseño gráfico en plástica, estudando os distintos 
pensamentos políticos en historia, compoñendo sintonías co profesor de música, programas 
electorais coa directora... en resumo, todas esas tarefas que fixeron posible este proxecto.	
 

Distrito	2	(11	escanos)	
Partidos	 PP	 RDC	 PDF	 PCG	 ABN3	
Votos	 4	 29	 5	 6	 1	
Porcentaxe	de	votos	 8,89%	 64,44%	 11,11%	 13,33%	 2,22%	
Solución	ideal	 0,98	 7,09	 1,22	 1,47	 0,24	
Límites	inferiores	 0	 7	 1	 1	 0	
Límites	superiores	 1	 8	 2	 2	 1	
Diferencias	absolutas	inferiores	 0,98	 0,09	 0,22	 0,47	 0,24	
Diferencias	absolutas	superiores	 0,02	 0,91	 0,78	 0,53	 0,76	
Solución	óptima	 1	 7	 1	 2	 0	
Porcentaxe	de	escanos	 9,09%	 63,64%	 9,09%	 18,18%	 0,00%	
Solución	D'Hont	 1	 8	 1	 1	 0	
Porcentaxe	de	escanos	 9,09%	 72,73%	 9,09%	 9,09%	 0,00%	


