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SARRERA
Eskuliburu hau prestatu dugu Hauteskunde-mahaia osatzeko izendatzeak ekarri
dizkizun eginkizunak behar bezala bete ahal izateko,. Irakur ezazu arretaz eta,
ahal dela, nahikoa denbora lehenago. Bozketa-egunean eraman ezazu zurekin oso
baliagarri izango baitzaizu.
Hauteskunde-mahaiko kidea izatea herritarren hiri-betebehar saihetsezina da. Zuk
bezala Hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten pertsonen borondate eta ahaleginik
gabe hauteskundeak ezingo lirateke egin.
Hurrengo maiatzaren 26an Europako Parlamenturako Hauteskundeak, Toki
Hauteskundeak eta Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeak
egingo dira.

NOLA IZENDATZEN DIRA HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEN
DITUZTEN PERTSONAK?
Udalek hautatzen dituzte, jendaurrean zozketa eginda, hirurogeita hamar urte baino
gutxiagoko eta irakurtzen zein idazten dakitenen pertsonen artean.
Mahai bakoitza, derrigorrean, hiru pertsonak osatu behar dute: Lehendakaria eta bi
bokal, eta bakoitzaren bina ordezko.
Mahaiaren lehendakaria hauteslekuan agintari gorena da, eta hauteskundeegunean hark berak erabakiko du zer egin edozein egoeraren aurrean.

ZEIN ESKUBIDE ETA BETEBEHAR DITUZTE HAUTESKUNDEMAHAIAK OSATZEN DITUZTEN PERTSONAK?
Betiere hauteskunde-egunean egiteko horretan aritu badira, honako eskubide hauek
dituzte.
-

65 euroko dieta.
Ordaindutako baimena bozketaren egunerako, laneguna bada; eta hauteskundeegunaren ondoko lanegunean lanaldia bost orduz murriztea, inoren konturako
langileen eta funtzionarioen kasuan.
Gizarte Segurantzako Sistemaren babesa, hauteskundeetan parte hartzeagatik
etor litezkeen gertakizun eta egoeretarako. Babes hori erabili beharrean bazaude,
jar zaitez harremanetan zure Autonomia Erkidego/Probintziako Gobernuaren
Ordezkaritzarekin/Ordezkariordetzarekin.

Kargu horiek nahitaezkoak dira; hortaz, Hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten
pertsonak hauteskunde-egunean beren eginbeharra betetzera ez agertzea
hauteskunde delitutzat jotzen da.
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HAUTESKUNDE-MAHAIAREN EGITEKOAK
HAUTESKUNDE-EGUNEAN
–ZERRENDA KRONOLOGIKOA–
GOIZEKO 08:00AK ETA 09:00AK BITARTEAN
GOIZEKO 08:00ETAN
Hauteslekuan bildu, hauteskunde-materiala eta
hauteslekua ondo daudela egiaztatu eta artekariei
kargua eman.
1. HAUTESLEKUAN BILDU
Bozketa-eguneko goizeko 08:00etan hauteslekuan egon beharko dira Mahaia osatzen
duten pertsona guztiak eta ordezkoak. Behin Mahaia eratuta, ordezkapenik behar izan
ez bada, ordezkoek hauteslekutik alde egin dezakete.
Mahaiaren lehendakaria izateko izendun zen pertsona azaltzen ez bada, eta haren
ordezkoak ere ez, lehen edo bigarren bokalak izendatukoak hartuko du lehendakaritza.
Horrela jardungo da bigarren bokalarengana jo behar bada.
Kasu honetan, huts geratzen den bokal kargua ordezkoak beteko du.
Goian azaldutakoari jarraituta ere Legeak agindu bezala hiru kide (lehendakaria eta bi
bokal) bildu ez izategatik Mahaia eratu ezin bada, honako hau egingo da:
1. Bertaratu diren pertsonek (edo, hala badagokio, Gobernu-agintariek) Eskualdeko
Hauteskunde-Batzordeari gertatutakoaren berri eman behar izango diote eta,
gainera, gertatutakoa azaltzen den idatzizko aitorpena posta ziurtatu bidez bidali.
2. Eskualdeko Hauteskunde-Batzordeak Mahaia zeinek osatuko duten erabakiko du,
eta bere esku izango du hauteslekuan daudenei mahaikide izateko agintzea.
Esandakoa eginda ere, ezin bada Mahaia 10:00ak aurretik osatu, bertan dauden
Mahaiaren kideek (edo, hala dagokionean, Gobernu-agintariek) jakinarazi behar
izango diote Eskualdeko Hauteskunde-Batzordeari. Honek bi egun igaro baino lehen
beste bozketa baterako deia egingo du. Deia hauteslekuko atean ipiniko da eta
Hauteskunde-Batzordeak beste pertsona batzuk izendatuko ditu.
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Gogoan izan: Gorabehera honetan eta bestelakoetan goiz-goizetik hauteslekuan
egongo den administrazioaren ordezkaria den pertsonaren laguntza izango dute.

2. HAUTESKUNDE-MATERIALA EGIAZTATU
Noiz edo noiz hutsik dagoela edo ondoren aipatutakoren bat falta dela ohartuz gero,
Eskualdeko Hauteskunde- Batzordeari jakinarazi behar diozu berehala falta dena
ordezka edo ekar dezan Administrazioaren ordezkaria denak Mahaiburuari eman zuen
telefonoan.

2.1. EGIN BEHARREKO HAUTESKUNDE BAKOITZEKO HAUTETSONTZI BAT:
-

Europako Parlamenturako hauteskundeetarako hautetsontzi bat.
Toki hauteskundeetarako hautetsontzi bat.
Lurralde Historikoen Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako hautetsontzi bat.

Udala baino eremu txikiagoko erakundeetarako hauteskundeak ere daudenean
(EATIM), hauteskunde hauen bakoitzerako hautetsontzi berezia egongo da.
Akats edo nahasterik ez sortzeko, hautetsontziak garbi seinalatu edo identifikatu
behar dira, hauteskunde-prozesu bakoitzean erabiliko den gutun-azalaren aurrealdea
eta atzealdea erakutsiz.
Lurralde Historikoen Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako, Foru Aldundiek
identifikatzeko era desberdina zehaztu ahal izan dute.
Hautetsontziak itxita eta zigilaturik egon behar dira, inork ezer aldatuko ez duen
berme gisa. Horregatik, zigilua hautsi edo hondatuz gero, mahaiburuak ahal duen
moduan ziurtatuko du itxiera, baldin eta ezin badiote garaiz ekarri beste hautetsontzi
bat Eskualdeko Hauteskunde Batzordetik.

2.2. BOTOA AUKERATZEKO KABINA
Mahaitik gertu egon behar da.

2.3. GUTUN-AZALAK ETA BOTO-PAPERAK
Hona hemen hauteskunde bakoitzeko boto-paper eta gutun-azalen kolorea:
-

Europako Parlamenturako hauteskundeak: urdin argia.
Toki hauteskundeetarako hauteskundeak: zuria.
Lurralde Historikoen Batzar Nagusietarako hauteskundeak: sepia, Foru Aldundiek
beste kolore bat ezarri dutenean izan ezik.

Udala baino eremu txikiagoko erakundeetarako hauteskundeak ere daudenean botopaperak eta gutun-azalen kolorea berde argia izango da.
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Egun osoan, eta bozketak irauten duen bitartean, hauteskunde bakoitzera aurkeztu
diren hautagai-zerrenda guzti-guztien gutun-azal eta boto-paper nahikoa egon behar
da.
Hautagai-zerrenda guztietako boto-paperak jarriko dira kabinan edo, bestela, kabinaren
ondoko mahai txiki batean.

2.4. HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK
2.4.1 MAHAIARI DAGOKION HAUTESLE-ERROLDAKO ZERRENDAK
Mahaiari dagokion hautesle-erroldako zerrendaren ale bat ziurtatua izango
du Mahaiak, mahaikideek dena delako boto-emailea erroldan ageri den ala ez
egiaztatu ahal izateko. Bozketa amaitzean, ale hori nahitaez Mahaiak prestatu
beharreko 1 zenbakiko gutun-azalean sartuko da.
Horrez gain, mahaia dagokion hauteskunde-atalaren kale-izendegia eta boto
emateko eskubidea duten hautesleen lehen deituraren hasierako letrak azaltzen
diren beste zerrenda bat izango du hauteslekuan jendaurrean jartzeko.
Halaber, Mahaiari dagokion erroldako zerrendetan azkeneko orduan alta/baxarik
edo, bestela, erroldako zerrendan markatuta ez dauden duen posta bidezko
hauteslerik izatekotan, Mahaiak hauteskunde- paperezko dokumentazioan
aurkituko ditu informazio horri buruzko eranskinak.
Mahaian Europar batasuneko eta/edo Espainiak boto emateko eskubideaz
baliatzeko Elkarrekikotasun akordioak sinatu dituenen herritarrek, betiere boto
emateko eskubidea badute, boto emango badute, pertsona horien erroldazerrendaren ale ziurtatua ere izango da.
Hauteskunde-eguna hasten denetik eta hori amaitu arte, errolda-zerrendak
hauteslekuaren barruan egon beharko dira. Mahaia osatzen duten pertsonei
hauteskunde agiri gisa eman zizkieten errolda-zerrendak eguna bukatzen prestatu
behar den 1. zk-dun gutun-azalen sartu behar dira. Hautagai-zerrendetako
ordezkariek, eguna bukatu ondoren, hauteskunde-eguna baino lehen zeuzkaten
errolda-zerrendak eraman ahal izango dituzte. (2015eko ekainaren 8ko
Hauteskunde-Batzorde Zentralaren erabakia).
Gogoan izan: Europar Batasunaren Estatu-kideen herritarrek Europako
Parlamenturako hauteskundeetan zein Toki hauteskundeetan boto eman
dezakete; Espainiak boto emateko eskubideaz baliatzeko Elkarrekikotasun
akordioak sinatu dituenen herritarrek Toki hauteskundeetan besterik ezin dute
boto eman. Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeetan
Espainiako nazionalitatea duten pertsonek bakarrik boto eman dezakete.
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2.4.2 AKTAK (eraketa-akta, boto-kontaketaren akta eta bilkura-akta)
Ondorengo akten inprimakiak egon beharko dira:
o

Mahaiaren eraketa-akta.

Hauteskunde-mahaia berbera da nahiz eta hauteskunde batzuk egin. Horregatik,
Mahaia eratu dela jasotzen duen agiria bakarra da bozketa guztietarako.
ELECCIONES / HAUTESKUNDEAK

Por la Presidencia de la Mesa, se indica que conste en acta lo siguiente:
Mahaiko lehendakariak honako hau aktan jasotzeko agindu du:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA
MAHAIAREN ERAKETA-AKTA

PROVINCIA / TERRITORIO HISTÓRICO
PROBINTZIA / LURRALDE HISTORIKOA

CIRCUNSCRIPCIÓN / CUADRILLA MUNICIPIO / EATIM
BARRUTIA / KOADRILA
UDALERRIA / UALEE

DISTRITO CENSAL
SECCIÓN MESA
ERROLDA-BARRUTIA ATALA
MAHAIA

En ....................................................................... siendo las ocho horas del día ......... de ......................... de ........., se constituye la
Mesa Electoral indicada, formada por los siguientes miembros.
....................................................................... (e)n, .........(e)ko .........................aren .........(e)an, goizeko zortzietan, aipatutako
Hauteskunde-mahaia eratu da, honako kide hauekin.
PRESIDENTE/A: D/Dª.
LEHENDAKARIA:

jn./and.

VOCAL 1º :
1. BOKALA:

D/Dª.

jn./and.

VOCAL 2º :
2. BOKALA:

D/Dª.

jn./and.

Seguidamente y personados los interventores designados, exhiben su credencial y se les da posesión de sus cargos.
Ondoren, izendatutako artekariak etorri dira, egiaztagutuna erakutsi dute, eta kargua eman zaie.
Nombre y apellidos
Izen-deIturak
D/Dª.

CaNdidatura a la que represeNtaN
Ordezkatzen duten hautagaI-zerrenda
jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

D/Dª.

jn./and.

Siendo las 8.30 horas del día indicado, queda constituida la Mesa electoral, extendiéndose la presente acta que, en prueba de
conformidad, firman los asistentes.
Aipatutako eguneko 08:30 direla, Hauteskunde-mahaia eratu da, akta hau egin da, eta, bat datozela adierazteko, bildutako guztiek
sinatu dute.
EL/LA PRESIDENTE/A
LEHENDAKARIA

LOS INTERVENTORES
ARTEKARIAK

LOS VOCALES
BOKALAK

ACM

E

MAHAIAREN ERAKETA-AKTAREN EREDUA

o

Boto-kontaketaren aktak.

Hauteskunde bakoitzeko, akta bat egingo da:
-

Europako Parlamenturako hauteskundeen akta bat.
Toki hauteskundeen akta bat.
Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeen akta bat.

Hala dagokionean, Udala baino eremu txikiagoko erakundeetarako hauteskunde
bakoitzen akta bat izango da.
o

Bilkura-aktak.

Boto-kontaketaren akten antzera, hauteskunde bakoitzeko bilkura-akta bat egongo
da.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2019 / EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEAK 2019
DISTRITO CENSAL
ERROLDA-BARRUTIA

MUNICIPIO
UDALERRIA

PROVINCIA
PROBINTZIA

SECCIÓN
ATALA

MESA
MAHAIA

BOTO-KONTAKETAREN AKTAREN EREDUA

ACTA DE ESCRUTINIO / BOTO-KONTAKETAREN AKTA

A las .......... horas del día ......... de .............................. de .........., y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:
.........(e)ko ..............................aren ......(e)an, ..........e(t)an, boto-kontaketa amaituta, honako emaitza hauek izan dira:
1. número

de electores

según las listas del censo

HautesLe-kopurua

erroLdako

zerrenden arabera

número de certificaciones censales presentadas
aurkeztutako erroLda-ziurtagirien kopurua
2. - De alta en el censo electoral:
Erroldatze-ziurtagiriak:
3. - De corrección de errores materiales:
Akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak:
total

electores: (Nº electores según las listas
del censo + Certificaciones de alta) (1+2)
guztira: (Hautesleen kop. erroldako
zerrenden arabera + erroldatze-ziurtagiriak) (1 + 2)

número de Votos nulos
boto baLiogabeen kopurua
número de Votos en blanco
boto zurien kopurua

a) electores censados en la
mesa que han Votado:
a) botoa eman duten maHaian
erroLdatutako HautesLeak:
b) interVentores no censados
mesa que han Votado:
b) botoa eman duten maHaian
erroLdatu gabeko artekariak:
total Votantes: (a+b)
boto-emaiLeak guztira: (a+b)

en

la

HautesLeak

EL/LA PRESIDENTE/A
(nombre y firma)
LEHENDAKARIA
(izena eta sinadura)

Votos

candidaturas / Hautagai-zerrendak

en

obtenidos

letra

/ Lortutako

botoak

en núm.
zenbakiz

/ Letraz

1
2
3
4
5
6

LOS VOCALES
(nombre y firma)
BOKALAK
(izena eta sinadura)

7
8
9
10
11
12
13
14
15

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)
ARTEKARIAK
(izena eta sinadura)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman todos los asistentes.
Akta hau egin da, eta, bat datozela adierazteko, bildutako guztiek sinatu dute.
AEM

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2019 / EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEAK 2019
DISTRITO CENSAL
ERROLDA-BARRUTIA

MUNICIPIO
UDALERRIA

PROVINCIA
PROBINTZIA

SECCIÓN
ATALA

MESA
MAHAIA

BILKURA-AKTAREN EREDUA

Se hace constar que se han formulado las siguientes reclamaciones y protestas, siendo resueltas por la Mesa electoral
según se indica: (Indicar las reclamaciones y las resoluciones adoptadas).
Honako erreklamazio eta protestak egin dira eta Hauteskunde-mahaiak honela ebatzi ditu: (Adierazi erreklamazioak eta
hartu diren ebazpenak).

ACTA DE SESIÓN / BILKURA-AKTA

A las .......... horas del día ......... de .............................. de ..........., y una vez concluidas las operaciones atribuidas a esta Mesa electoral, se
expide la presente acta de sesión:
.......(e)ko ...............................aren ........(e)an, ....................e(t)an, eta Hauteskunde-mahai honi dagozkion eragiketa guztiak egin ondoren,
Bilkura-akta hau egin da:
1. número de electores
según las listas del censo

HautesLe-kopurua erroLdako

zerrenden arabera

número de certificaciones censales presentadas
aurkeztutako erroLda-ziurtagirien kopurua
2. - De alta en el censo electoral:
Erroldatze-ziurtagiriak:
3. - De corrección de errores materiales:
Akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak:
total electores: (Nº electores según las listas
del censo + Certificaciones de alta) (1+2)
HautesLeak guztira: (Hautesleen kop. erroldako
zerrenden arabera + erroldatze-ziurtagiriak) (1 + 2)

EL/LA PRESIDENTE/A
(nombre y firma)
LEHENDAKARIA
(izena eta sinadura)

a) electores censados en la
mesa que han Votado:
a) botoa eman duten maHaian
erroLdatutako HautesLeak:

número de Votos nulos
boto baLiogabeen kopurua
número de Votos en blanco
boto zurien kopurua

b) interVentores no censados en
la mesa que han Votado:
b) botoa eman duten maHaian
erroLdatu gabeko artekariak:
total Votantes: (a+b)
boto-emaiLeak guztira: (a+b)

candidaturas / Hautagai-zerrendak

Votos obtenidos / Lortutako botoak
en letra / Letraz

1
2

en núm.
zenbakiz

3
4
5

LOS VOCALES
(nombre y firma)
BOKALAK
(izena eta sinadura)

6
7
8
9
10

Se han emitido los siguientes votos particulares: (Indicar nombre y apellidos, cargo en la Mesa electoral y motivo del voto).
Boto partikular hauek eman dira: (Adierazi izen-abizenak, Hauteskunde-mahaian duen kargua eta zergatik eman duen botoa).

11
12
13
14
15

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)
ARTEKARIAK
(izena eta sinadura)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Durante la celebración de la votación han ocurrido los incidentes que se indican:
(Indicar los incidentes con nombre y apellidos de los causantes, en su caso).
Bozketan zehar gorabehera hauek gertatu dira:
(Adierazi gorabeherak eta gorabehera horiek eragin dituztenen izen-abizenak, hala badagokio).

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ASM

Se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman todos los asistentes.
Akta hau egin da, eta, bat datozela adierazteko, bildutako guztiek sinatu dute.
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2.4.3 BOTO-EMAILEEN ZERRENDA ZENBAKIDUNA.
Mahaiak bertan hautesle bakoitzaren izen-deiturak idatziko ditu, adieraziz, –
egingo den hauteskunde bakoitzari dagokion zutabeetan–, zein hauteskundetan
abstenitu den, hala badagokio.
Zerrenda hau autokopiatzeko paperaz eginda dago prozesu bakoitzak, bozketa
amaitu ondoren, ale bat izateko hauteskunde-agiriak prestatzen hasteko unean,
Eskuliburu honi dagokion atalean azaltzen den bezala.
LISTA NUMERADA DE VOTANTES

ELECCIONES

ELECCIONES MAYO 2019

LISTA NUMERADA DE VOTANTES

Relación numerada y formalizada de los electores que, en las elecciones celebradas en el día 26 de mayo de 2019 han
emitido su voto, con expresión del orden en que lo hicieron y del número con que cada uno figura inscrito en el censo electoral.
Distrito censal

Municipio

Sección

ELECCIONES

EN EL CENSO
DE LA MESA

P. EUROPEO

NÚMERO DE ORDEN

EN LA
VOTACIÓN

Mesa

NOMBRE Y APELLIDOS

MUNICIPALES

Circunscripción electoral

JJ.GG. TT. HH.

Relación numerada y formalizada de los electores que en las elecciones celebradas en
el día de hoy han emitido su voto, con expresión del orden en que lo hicieron y del
número con que cada uno figura inscrito en el censo electoral.

Recuerde:
- Los españoles residentes en España mayores de edad inscritos en el censo electoral
podrán votar a todos los procesos electorales convocados.
- Para ejercer el derecho a voto en las elecciones municipales, incluidas las elecciones a
Cabildos, a Consejos Insulares, al Consejo General de Arán y a Juntas Generales de
Territorios Históricos, es indispensable figurar inscrito en el censo de españoles residentes en
España. En consecuencia, los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes
Ausentes no podrán votar en dichos procesos, aun cuando lo puedan hacer en las elecciones
a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- En las elecciones Locales y a Concejos de Navarra, y a las Asambleas de las ciudades de
Ceuta y Melilla podrán votar, además:
-

Los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España.

-

Los ciudadanos de países extranjeros con los que se haya establecido convenio de
reciprocidad.

- En las elecciones a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, no podrán votar los
ciudadanos de la Unión Europea y los extranjeros.

Recuerde:
En las elecciones al Parlamento Europeo pueden votar, además de los españoles inscritos en
el censo electoral, los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España.

TOTAL

- Los vocales e interventores firmarán las listas numeradas de votantes al margen de todos sus pliegos e
inmediatamente debajo del último nombre escrito (Art. 88.4 Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral
General)
- En la lista numerada de votantes se especificará la sección electoral de los interventores que no figuren
en el censo de la Mesa (Art. 88.3 de la mencionada ley orgánica)
M.1b Lista numerada de votantes

M.1 a. Portada lista numerada de votantes

BOTO-EMAILEEN ZERRENDA ZENBAKIDUNAREN EREDUA

2.4.4 BOZKATU IZANAREN ZIURTAGIRIA, hala eskatzen duten boto-emaileei emateko.
ELECCIONES / HAUTESKUNDEAK
El/La elector/a .........................................................................................................................................................................
emitió su voto en las elecciones ...........................................................................
……………......................................................................................................................................…….. hautesleak botoa eman zuen
………………….........................................................…………. Hauteskundeetan.
En ....................................................., a ............ de .................................. de ............

El/La Presidente/a / Lehendakaria

.................................……………….…(e)n, ..….(e)ko …......………...…ren …….(e)an

El/La elector/a ...................................................................................................................................................... compareció en esta Mesa
Electoral para emitir su voto a las elecciones ................................................................................... , sin que pudiera serle aceptado por:
……......................................................................................………………......………. hauteslea Hauteskunde-mahai honetan agertu zen
......................................................................................…. hauteskundeetan botoa emateko, baina ez zaio onartu honengatik:

(*)

No figurar inscrito/a en el censo / Ez dago erroldan inskribaturik
No justificar suficientemente su identidad / Identitatea behar bezala ez justifikatzea
Suspensión de la votación / Bozketa eten egin da
No constitución de la Mesa / Mahaia eratu ez izana

En ....................................................., a ............ de .................................. de ............

El/La Presidente/a / Lehendakaria

………....................................……(e)n, ......….(e)ko ………....…..…..ren …...….(e)an
(*) Señálese con una cruz lo que proceda / Adierazi gurutze batez dagokiona

M.3 Certificado de votación / Bozkatu izanaren ziurtagiria

E

BOZKATU IZANAREN ZIURTAGIRIAREN EREDUA
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2.4.5
MAHAIAN
ARTEKARI
ARITUKO
DIRENEN
IZENDATZEEN
(EGIAZTAGUTUNEN) KOPIAK (artekariei eta ahaldunei buruz, ikusi 28
orrialdea)

		

Egiaztagutunak hautagai-zerrendetako ordezkariek artekariak izendatzeko
erabiltzen dituzten agiriak dira. Agirion kopiak Mahaiak bozketa amaitzean prestatu
behar duen 1 zenbakiko gutun-azalean sartuko dira.

ELECCIONES MAYO 2019 / HAUTESKUNDEAK 2019ko MAIATZA

ELECCIONES MAYO 2019 / HAUTESKUNDEAK 2019ko MAIATZA

JUNTA ELECTORAL ZONA DE: ..............................................................................................................

JUNTA ELECTORAL ZONA DE: ..............................................................................................................

.................................................................................KO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE-BATZORDEA

.................................................................................KO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE-BATZORDEA

Asunto / Gaia
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A
ARTEKARI-EGIAZTAGUTUNA

Asunto / Gaia
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A
ARTEKARI-EGIAZTAGUTUNA

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONA DATUAK
1º Apellido / 1. abizena

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONA DATUAK

2º Apellido / 2. abizena
Nº DNI / NAN zk.

Nombre / Izena

Profesión / Lanbidea

Edad / Adina

Profesión / Lanbidea

Domicilio / Helbidea

Nº / Zk.

Municipio / Udalerria
Inscrito/a en el censo en la circunscripción de:
Hautesle-erroldan zein barrutitan dagoen izena emanda:

C.P. / P.K.
Distrito censal
Errolda-barrutia

Piso / Solairua

Sección y Mesa
Atala eta Mahaia

IZ
A
TR ZKO
A
I
M R
OR
AT
Nombre / Izena

Nº DNI / NAN zk.

Profesión / Lanbidea

Edad / Adina

Domicilio / Helbidea

J

Municipio / Udalerria

Nº / Zk.
C.P. / P.K.

Edad / Adina
Nº / Zk.
C.P. / P.K.

Inscrito/a en el censo en la circunscripción de:
Hautesle-erroldan zein barrutitan dagoen izena emanda:

Distrito censal
Errolda-barrutia

IAL NA
C
EN TU
ED AGU
R
C ZT
IA
EG

Piso / Solairua

Provincia / Probintzia
Sección y Mesa
Atala eta Mahaia

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena
2º Apellido / 2. abizena
Nombre / Izena

Nº DNI / NAN zk.

Profesión / Lanbidea

Domicilio / Helbidea

Provincia / Probintzia

Municipio / Udalerria

Edad / Adina
Nº / Zk.

C.P. / P.K.

Piso / Solairua

Provincia / Probintzia

Formación política / Alderdi politikoa

Para las elecciones / Hauteskundeak

Para las elecciones / Hauteskundeak

De acuerdo con el artículo78.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, a los efectos de
lo indicado en ella, nombro a la persona arriba indicada Interventor/a en:
Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 78.1 artikuluarekin bat etorriz eta lege
horretan ezarritako ondorioetarako, goian adierazitako pertsona Artekari izendatzen dut hemen:
Sección / Atala

Nº DNI / NAN zk.

Municipio / Udalerria

Piso / Solairua

Formación política / Alderdi politikoa

2º Apellido / 2. abizena

Domicilio / Helbidea

Provincia / Probintzia

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena
2º Apellido / 2. abizena

Mesa / Mahaia

1º Apellido / 1. abizena

Nombre / Izena

Distrito / Barrutia Municipio / Udalerria

Provincia / Probintzia

Lugar y fecha / Tokia eta eguna

De acuerdo con el artículo78.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, a los efectos de
lo indicado en ella, nombro a la persona arriba indicada Interventor/a en:
Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 78.1 artikuluarekin bat etorriz eta lege
horretan ezarritako ondorioetarako, goian adierazitako pertsona Artekari izendatzen dut hemen:
Mesa / Mahaia

Sección / Atala

Distrito / Barrutia

Municipio / Udalerria

Provincia / Probintzia

Lugar y fecha / Tokia eta eguna

EL/LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIA

EL/LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIA
Sr./a. D./Dª (persona propuesta) ...........................................................................................................

N.3a - Nombramiento de Interventores - Matriz / N.3a - Artekari izendatzea - Jatorrizkoa -

Proposatutako pertsona ....................................................................................................... Jn./And.
N.3b - Nombramiento de Interventores - Credencial / N.3b - Artekari izendatzea - Egiaztagutuna -

ARTEKARI-EGIAZTAGUTUNAREN EREDUA

2.4.6 DENA DELAKO MAHAIKO HAUTESLEEN ZERRENDAN AGERTU
BAINA BESTE MAHAI BATEAN ARTEKARI DIHARDUTENEN IZENDATZEEN
(EGIAZTAGUTUNEN) KOPIAK, hala badagokio.
“Artekarien botoa egiaztatuta dauden Mahaian egin behar da Mahai hori deitutako
hauteskunde guztietan boto ematea dagokion hauteskunde-barruti barruan
dagoenean; berriz,. postaz egingo du guztietan esandako prozesuren batean
egoera hau bete ez bada” (Urtarrilaren 23ko 1/2019 Hauteskunde-Batzorde
Zentralaren Jarraibidea).
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ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK

…………….....……..........……, a ……… de ……………………… de …………..
……………………..……(e)n, ..…....(e)ko …………………………ren …….(e)an
EL/LA EMPLEADO/A DEL SERVICIO DE CORREOS
POSTA-ZERBITZUKO LANGILEA:

.......................................................................................

VOCALÍAS / BOKALAK
LA PRESIDENCIA / LEHENDAKARIA

S.5

Recibo de entrega sobre 3 / 3. gutun-azalaren hartu-agiria

- COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
HAUTESKUNDE-MAHAIAREN ERAKETA-AKTAREN KOPIA
- COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN
BILKURA-AKTAREN KOPIA

Copia del acta de constitución de la Mesa. / Mahaiaren eraketa-aktaren kopia.
Copia del acta de la sesión. / Bilkura-aktaren kopia.

El sobre está firmado en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.
Gutun-azala indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 100.4 artikuluan adierazitako eran sinatuta dago.

SOBRES 2 Y 3 / 2. ETA 3. GUTUN-AZALAK

-

Circunscripción electoral
Hauteskunde-barrutia

Sobre Nº 3 de las elecciones ................................................................
3. gutun-azala ............................................................. hauteskundeak

ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK

A las ………………................................. horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa electoral antes reseñada un
sobre cerrado en cuyo exterior los componentes de dicha Mesa certifican que contiene:
Behean adierazitako datako......................................e(t)an, aipatutako Hauteskunde-mahai horretatik gutun-azal itxi
bat hartu dut, eta gutun-azal horren kanpoaldean Mahaiko kideek egiaztatzen dute gutun-azalean hauek daudela:

Municipio
Udalerria

Recibo de entrega sobres 1 y 2 / 1. eta 2. gutun-azalen hartu-agiria

Lista numerada de votantes / Boto-emaileen zerrenda zenbakiduna.
Papeletas de votación nulas o que hayan sido objeto de reclamación / Boto-paper baliogabeak edo erreklamazioren bat jaso dutenak.
Listas del censo electoral utilizadas / Erabili diren hautesle-erroldako zerrendak.
Certificaciones censales/sentencias aportadas / Aurkeztutako errolda-ziurtagiriak eta epaiak.
Copias de las credenciales de los interventores u originales si no se reciben las copias / Artekari-egiaztagutunen kopiak, edo
jatorrizko aleak, kopiak jaso ez badira.

……………………..……(e)n, ..…....(e)ko …………………………ren ……......(e)an
…………….........................…….…………......................................................................

-

.....…………….....……..........……, a ……… de ……………………… de …………..
EL/LA JUEZ
EPAILEA:

- ORIGINAL DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
HAUTESKUNDE-MAHAIAREN ERAKETA-AKTAREN JATORRIZKO ALEA
- ORIGINAL DEL ACTA DE SESIÓN, CON LOS DOCUMENTOS ELECTORALES A QUE SE HAGA REFERENCIA:
BILKURA-AKTAREN JATORRIZKO ALEA, AIPATZEN DIREN HAUTESKUNDE-AGIRIEKIN BATERA:

Copia del acta de constitución de la Mesa. / Mahaiaren eraketa-aktaren kopia.
Copia del acta de la sesión. / Bilkura-aktaren kopia.

Ambos sobres están firmados en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.
Bi gutun-azalak indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 100.4 artikuluan
adierazitako eran sinatuta daude.

Que este sobre contiene los siguientes documentos: / Gutun-azal honen barruan hurrengo agiri hauek daudela:

-

(Indicar proceso / Adierazi prozesua)

Sobre Nº 2 de las elecciones .................................................
2. gutun-azala .............................................. hauteskundeak

CERTIFICAN: / ZIURTATZEN DUTE:

-

Original del acta de constitución de la Mesa. / Mahaiaren eraketa-aktaren jatorrizkoa.
Original del acta de la sesión. / Bilkura-aktaren jatorrizkoa.
Lista numerada de votantes. / Boto-emaileen zerrenda zenbakiduna.
Papeletas de votación nulas o que hayan sido objeto de reclamación. / Boto-paper baliogabeak edo
erreklamazioren bat jaso dutenak.
Listas del censo electoral utilizadas. / Erabili diren hautesle-erroldako zerrendak.
Certificaciones censales/sentencias aportadas. / Aurkeztutako errolda-ziurtagiriak eta epaiak.
Copias de las credenciales de los interventores. / Artekari-egiaztagutunen kopiak.

SOBRE 1: / 1. GUTUN-AZALA:

Sobre Nº 1 de las elecciones ..................................................
1. gutun-azala ............................................... hauteskundeak
-

Sr/a. Juez .......................................................................................... de ...........................................................
……….......................……………..(e)ko ………….………............................………..……… epaile jauna/andrea

A las ………………................................. horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa electoral antes reseñada
dos sobres cerrados en cuyo exterior los componentes de dicha Mesa certifican que contienen:
Behean adierazitako datako .......................................e(t)an, aipatutako Hauteskunde-mahai horretatik bi gutun-azal
itxi hartu ditut, eta gutun-azalen kanpoaldean Mahaiko kideek egiaztatzen dute gutun-azaletan hauek daudela:

SOBRE Nº
GUTUN-AZAL ZK.

Nota: Cruce con una raya el modelo de recibo que no use.
Oharra: Marratu erabiltzen ez duzun hartu-agiria.

La Presidencia, vocalías e interventores en la referida Mesa electoral, / Hauteskunde-mahai horretako lehendakariak, bokalek eta artekariek,

Mesa
Mahaia

Los interventores:
Artekariak:

Sección
Atala

Mesa
Mahaia

Distrito censal
Errolda-barrutia

Sección
Atala

Municipio
Udalerria

Distrito censal
Errolda-barrutia

Circunscripción electoral
Hauteskunde-barrutia

M.2. Recibo de entrega de sobres / Gutun-azalen hartu-agiria

E

GUTUN-AZALAK ENTREGATU IZANAREN AGIRIAREN EREDUA

HAUTESKUNDEETAKO DOKUMENTAZIORAKO GUTUNAZALAREN EREDUA

Hala, adibidez, 2019ko maiatzaren 26ko hauteskundeari dagokionez, non Toki
hauteskundeetako hauteskunde-barrutia Udalerria den, artekariek egiaztatuta
dauden Mahaian bakarrik boto eman dezakete Udalerriaren Mahai batean
inskribatuta badaude hauteskunde-zerrendan. Horrela ez izatekotan, inskribaturik
dagoen Mahaian besterik prozesu guztietan botoa posta bidez besterik ezin izango
dute eman.
Behin bakarrik bozka dezakete. Hauteskunde berean birritan edo gehiagotan
bozkatzea hauteskunde-delitua da.
2.4.7 GUTUN-AZAL SORTA BAT ETA gutun-azalak EMAN IZANAREN AGIRIAK.
Hiru gutun-azaleko sorta bat egongo da eta horiek eman izanaren agiriak egiten
diren hauteskunde bakoitzerako. Hauteskunde-eguna amaitzean, Mahaiak
dokumentazioa eman duela justifikatu ahal izateko dira agiri horiek.
Gogoan izan: Mahaian elementu horietakoren bat ez badago, berehala eman beharko
zaio horren berri Eskualdeko Hauteskunde-Batzordeari, falta dena bidal dezan.
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BOZKATZEKO PROZEDURA IRISGARRIA: IKUSMEN-URRITASUNA IZAN ETA
BRAILLE SISTEMA EZAGUTZEN DUTENEN PERTSONENTZAKO BOZKETA
EUROPAR PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEETAN.
Hauteskunde-mahai batean ikusmen-urritasuna duen norbait botoa ematekoa bada
eta, garaiz eta behar bezala, prozedura irisgarriaren bidez bozkatzeko prozedura
erabiltzeko eskatu badu, orduan, lehen adierazitako hauteskunde-agiriez gain, beste
hauek ere izan beharko ditu hauteskunde-mahai horrek:
• Ikusmen-urritasuna zein botoko eskubidea izanik prozedura irisgarriaren bidez
bozkatzeko prozedura erabiltzeko eskatu duten eta hauteskunde-mahaiaren
erroldan ageri diren hautesleen zerrenda eta NAN zenbakia.
• Maleta bat edo karpeta gogor bat, mahaikoek zerrenda horretako hautesle
bakoitzari emateko.
Egiaztatu maleta edo karpeta gogor horren edukia:
o Maletako agiriak nola erabili azaltzen duen gida, braillez.
o Europar Parlamenturako Hauteskundeetan bozkatzeko bi gutun-azal estandarra
(ez braillez errotulatuak): bat Kongresurako hauteskundeetarako eta bestea
Senaturako hauteskundeetarako.
o Gutun-azal handi bat, barruan Europar Parlamenturako hauteskundeetara
aurkeztu den hautagai-zerrenda bakoitzeko gutun-azal txiki batekin. Gutun-azal
txiki horietako bakoitzak etiketa bat izango du itsatsirik, gutun-azalaren barruan
dagoen boto-papera (estandarra, ez braille sisteman) zein hautagai-zerrendari
dagokion adierazteko, tintaz eta braille sisteman.
Mahaiak eskatu duten ikusmen-urritasuna duten pertsona guztiei emateko hainbeste
maleta ez badauzka, Eskualdeko Hauteskunde-batzordeari jakinarazi behar du.
Gogoan izan: Bozkatzeko prozedura irisgarria ezin da aplikatu Toki Hauteskundeetan ez
Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietako hauteskundeetan ere. Horregatik, agirietan
Europar Parlamenturako hauteskundeetarako aurkezten diren hautagai-zerrendetako bototxartelak besterik ez dira egongo.

3. HAUTESLEKUA ONDO DAGOELA EGIAZTATU
Hauteslekuak bozketa egiteko baldintza egokiak izan behar ditu. Hauteskundemahaiko kide guztientzako adina aulki eta mahai egon beharko dira, bai eta argi egokia
eta bulegoko materiala ere.
Atalek eta Mahaiek behar bezala seinaleztatuta egon behar dute.
Akatsen bat sumatuz gero, berehala eman beharko zaio horren berri Eskualdeko
Hauteskunde-Batzordeari, akatsa konpon dezan.
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4. ARTEKARIEK AURKEZTUTAKO EGIAZTAGUTUNAK JASO
Artekariei eta ahaldunei buruz, ikusi 28 orrialdea, eta artekarien zein ahaldunen botoa,
ikusi 10 orrialdea.
•

Goizeko 08:00ak eta 08:30ak bitartean, Mahaiak izendatzeak (egiaztagutunak)
jasoko ditu, aurkezten diren artekarien eskutik.

•

Egiaztagutunak aurkeztu ahala, zenbaki bana emango zaie, zein hurrenkeratan
aurkeztu diren jasorik uzteko.

•

Mahaiko lehendakariak egiaztagutunak eta Mahaiari emandako agirien artean
dauden kopiak erkatu egingo ditu, eta ea bat datozen begiratuko du. Hala bada:




Artekariari adieraziko zaio Mahaiak onarpena eman diola.
Artekarien izena Mahaiaren eraketa-aktan jasoko da, dagokion atalean.
Izendatzeak (egiaztagutunak) artekariei itzuliko zaizkie; ez, ordea, Mahaiak
kopiarik jaso ez badu. Kasu horretan, gorde egingo ditu hauteskundeespedienteari eransteko, eta 1 zenbakiko gutun-azalean sartuko ditu,
hauteskunde-eguna amaitzean.

Hautagai-zerrenda bakoitzeko, gehienez bi artekariek baino ezin izango dute
jardun Mahaian. Hautagai-zerrenda batetik bi artekari baino gehiago agertzen
badira, egiaztagutuna lehenengo aurkeztu duten biei emango zaie kargua.
Egiaztagutun bat nahikoa da egun berean egiten diren hauteskunde guztietan
artekari jardun ahal izateko, artekariak ordezkatzen duen hautagai-zerrendak
hauteskunde horietan parte hartuz gero.

SOR DAITEZKEEN ARAZOAK:




Mahaiak izendatzearen kopiak jaso ez izana.
Izendatzearen egiazkotasunaz zalantza egitea.
Artekari moduan aurkeztu diren pertsonen nortasunaz zalantza egitea.

Horrelakoetan, Mahaiko lehendakariak hauxe egin behar du:
- Artekariei kargua eman, hala eskatzen badute.
- Gorabehera horien berri jaso Mahaiaren eraketa-aktan, gero argitu daitezen.


Artekariak 08:30ak jota agertzea Mahaira, behin eraketa-akta egin eta gero.

Kasu horretan, ez zaie kargurik emango, baina Mahaian bozkatu ahal izango dute,
eskubidea badute, Eskuliburu honetan botoa emateko eskubideaz balia dezaketenari
jarraituz.
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Gogoan izan: Egiaztagutunen kopiak Mahaiak hauteskunde-egunaren amaieran
prestatu beharreko 1 zenbakiko gutun-azalean sartuko dira. Kopia horiek jaso ez
badira, egiaztagutunak erantsi beharko dira.

GOIZEKO 08:30EAN
HAUTESKUNDE-MAHAIAREN ERAKETA-AKTA
EGIN (ikus eredua 7 orrialdean)
Mahaiko lehendakariak Mahaiaren eraketa-akta bete eta sinatu egingo du, bokalekin
eta kargua eman zaien artekariekin batera.
Gogoan izan: Mahaiaren eraketa-akta bakarra da eta hauteskunde guztietarako
balio du.
Hautagai-zerrenden ordezkariek, ahaldunek edo artekariek aktaren kopia eska
dezakete. Hautagai-zerrenda bakoitzeko aktaren kopia bakarra emango da.
Mahaiko lehendakariak eraketa-aktaren kopia eskatzeko eskubidea duenari ukatzen
edo berandu ematen badio, erreklamazio egin duena sinatutako protesta bi aletan
egingo da. Ale bat hauteskunde-espedienteari batuko zaio, eta bestea boto-kontaketa
orokorra egiteko eskumena duen hauteskunde-batzordeari bidaliko dio erreklamazioegileak.

GOIZEKO 09:00ETATIK ARRATSALDEKO 08:00AK ARTE
BOZKETA
GOIZEKO 09:00ETAN
BOZKETAREN HASIERA
Mahaiko lehendakariak behar bezala eratuta izan eta gero,
bozketaren hasiera iragarriko du, “bozketa hasi da” esanez.
Gogoan izan: Noizbait bozketarako beharrezko den hutsune edo elementuren
bat falta bada (hautetsontzia, kabina, gutun-azalak, boto-paperak, dokumentazioa
eta inprimakiak), berehala jakinarazi behar izango zaio Eskualdeko HauteskundeBatzordeari, falta dena ekar dezan.
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Hauteskunde-egun osoan mahaian egon behar dira Mahaiko bi kide, gutxienez.
Mahaiko lehendakariari dagokio hauteslekuko ordena zaintzea, eskuliburu honen
amaieran azaltzen den moduan (“Ordena publikoa”).
Kontuan izan bozketa ETEN edo BERTAN BEHERA UTZ daitekeela, betiere Mahaiko
lehendakariaren ardurapean.
Bozketa ETEN egin behar da Mahaiak hautagai-zerrendaren bateko boto-paperen
eza sumatu duenean eta hautagai-zerrenda horretako artekari edo ahaldunek eman
dituzten boto-paperez bete ezin duenean. Kasu honetan, Mahaiko lehendakariak
gertatutakoa jakinaraziko dio telefonoz Eskualdeko Hauteskunde-Batzordeari,
berehala boto-paper gehiago bidal ditzan. Gehienez ere ordubeteko etenaldia egingo
da, eta gero bozketa beste horrenbeste luzatuko da.
Bozketa BERTAN BEHERA UTZI behar da etenaldiak ordubete baino gehiago irauten
badu, edo bozketa ezinezkoa egiten duen edozein ziorengatik.
Mahaiburuak, bozketa bertan behera uztea erabaki aurretik, Mahaiko kide guztien
iritziak entzun behar ditu, eta, ahal badu, Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari
kontsultatu behar dio.
Behin bozketa bertan behera uzteko erabakia hartuta eta idazki arrazoitu batean
jasota, Mahaiko lehendakariak ordura arte hautetsontzietan sartu diren botopaper guztiak suntsitzeko aginduko du, eta berehala idazkiaren kopia bidaliko dio
Probintziako Hauteskunde-Batzordeari, eskuan edo posta ziurtatuaren bidez.
Mahai batean bozketa bertan behera utzi eta gero, Eskualdeko HauteskundeBatzordeak Mahai horretarako hauteskunde-deia egingo du bi egun igaro aurretik.

BOZKETAREN NONDIK NORAKOA
Europar Batasunaren herritarrek Europar Batasuneko Parlamenturako hauteskundeetan
eta Toki Hauteskundeetan boto eman dezakete.
Espainiak Toki Hauteskundeetan boto emateko eskubideaz baliatzeko Elkarrekikotasun
akordioak sinatu dituenekin herrialdetako herritarrek Toki Hauteskundeetan Toki
Hauteskundeetan bakarrik botoa eman dezakete. Errolda-zerrendan “X”-a markatuta
izango dute zein hauteskundeetan boto eman dezaketen adieraziz.
Nazionalitate espainiarra dutenek bakarrik Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako
hauteskundeetan botoa eman dezakete.

1. Hautesleak identifikatu.
Hautesleak banan-banan gerturatuko dira mahaira eta bere izen-abizenak esango
dizkio Mahaiko lehendakariari.
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Bokalek eta artekariek, hala nahi badute, hauteslearen nortasuna egiaztatuko
dituzte. Horretarako, hautesleak agiri hauetako bat aurkeztu behar du:
-

Nortasun-agiri nazionala (NAN).
Pasaportea (argazkiez).
Gidabaimena (argazkiez).
Bizi-leku txartela, daukaten Europar Batasunaren herritarren kasuan.
Atzerritarren nortasun-txartela, Espainiak Toki Hauteskundeetan boto emateko
eskubideaz baliatzeko Elkarrekikotasun akordioak sinatu dituenekin herrialdetako
nazionalak badira.

Agiri horiek espainiarrak edo jatorrizko herrialdeak emanda izan daitezke, betiere
pertsona titularraren argazkia erakusten badute. Agiriok iraungita egon arren onartu
egingo dira, baina jatorrizkoak izan behar dira. Ez da fotokopiarik onartuko.
Agiri horiek erakutsi arren hauteslearen nortasunari buruzko zalantzarik badago,
Mahaiko kideek gehiengoz erabakiko dute, ekarri diren agiriak eta aurrean dauden
hautesleek eman dezaketen lekukotasuna kontuan izanik.
Inguruabar horiek dagokion bilkura-aktan jaso behar dira.
2. Bokalek eta artekariek, hala nahi badute, egiaztatuko dute hauteslea
hauteskunde-erroldako zerrendan ageri dela (zerrenda Mahaiari emandako
dokumentazioaren barruan egon behar da).
Hauteslea erroldako zerrendan agertzen ez bada, Mahaian soilik bozkatu ahal izango
dute honako hauek:
A) Mahai horretan egiaztatutako artekariek: Artekarien botoa egiaztatuta dauden
Mahaian egin behar da Mahai hori deitutako hauteskunde guztietan boto ematea
dagokion hauteskunde-barruti barruan dagoenean; berriz,. postaz egingo du
guztietan esandako prozesuren batean egoera hau bete ez bada” (Urtarrilaren
23ko 1/2019 Hauteskunde-Batzorde Zentralaren Jarraibidea).
B) Agiri hauetakoren bat aurkezten duten pertsonek:
•
•

Mahaiko erroldan inskribatuta egoteko eskubidea onartzen dion epaia.
Errolda-ziurtagiri berezia, Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia-Ordezkaritzak
emana, hautesleak boto-eskubidea Mahai horretan erabili ahal izan dezan.
Errolda-ziurtagiri bereziaren bitartez herritarrak frogatu egin dezake indarrean
dagoen hautesle-erroldan izena emanda dagoela, (nahiz eta bere daturik Mahaiak
dituen erroldako zerrendetan agertu ez). edo okerreko datuak agertzen dela.
Erroldako ziurtagiriak bi motatakoak izan daitezke:
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-

Erroldatze-ziurtagiriak: hautesle-erroldan inskribatuta egon arren, Mahaiari
bidalitako zerrendan ageri ez diren herritarrei dagozkie.

-

Akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak: Mahaiari bidalitako erroldako
zerrendan boto-emaileen daturen bat (izena edo deiturak, jaioteguna, eta
abar) zuzentzeko ematen dira.

Jatorrizko ziurtagiria nahiz Udalaren bidez faxez jasotakoa, biek balioko dute.

ERROLDATZE-ZIURTAGIRIAREN EREDUA

ERROLDATZE-ZIURTAGIRIAREN EREDUA

Erroldako ziurtagiri bereziak eta epai judizialak kontuan hartu behar dira botoemaileen zerrenda zenbakidunean, gero boto-kontaketaren aktan eta bilkura-aktan
behar bezala zenbatzeko, eta Mahaiak gordeko ditu eguna amaitzean prestatu
behar duen hauteskunde-dokumentazioa duen 1 zenbakiko gutun-azalean sartzeko,
eskuliburu honen beste atal batean zehazten denaren arabera.
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ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
Asunto / Gaia

CERTIFICACIÓN/EGIAZTAPENA

FECHA / DATA

APELLIDO 1º / 1. DEITURA

2.º APELLIDO / 2. DEITURA
IDENTIFICADOR /IDENTIFIKAZIO AGIRIA

NOMBRE / IZENA

MUNICIPIO / UDALERRIA

PROVINCIA / PROBINTZIA

Datos de la inscripción censal / Erroldan dauden datuak
DISTRITO / BARRUTIA

SECCIÓN / ATALA

MESA / MAHAIA

D., D.ª

DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
CERTIFICA:
Que el/la elector/a cuyos datos y demás circunstancias personales anteceden, se encuentra inscrito/a
en el CENSO en el distrito y sección, que también se especifican.
Y para que conste, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985 del
Régimen Electoral General, expido la presente certificación, a los solos efectos de que se pueda emitir
el sufragio por correo.
EGIAZTATZEN DU:
Adierazi diren datuen jabe den hauteslea, ERROLDAN dagoela, aipatzen diren atal eta barrutian.
Eta jasota gera dadin, 5/1985 Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoak 73. artikuluan
ezartzen duenaren betetzeko eta botoa postaz eman ahal izateko, egiaztagiri hau egiten du.
EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL

SR./A. PRESIDENTE/A DE LA MESA ELECTORAL

SECCIÓN:

DISTRITO:

HAUTESKUNDE MAHAIBURU JN./AND.

ATALA:

BARRUTIA:

6.2-E

ERROLDA-TXARTELAREN EREDUA - aurrealdea eta atzealdea

ERROLDAKO INSKRIPZIO-ZIURTAGIRIAREN EREDUA

Erroldako ziurtagiri bereziak EZ DIRA NAHASTU BEHAR:
1. ERROLDA-TXARTELEKIN: Hautesle Erroldaren Bulegoak hautesle guztiei
bidaltzen die errolda-txartelak, informazio gisa, eta
-

Ez dute balio Mahaian identifikatzeko.
Ez dute balio hautesleek bozkatu ahal izateko.

2. ERROLDAKO INSKRIPZIO-ZIURTAGIRIAREKIN: posta bidez bozkatzeko
dokumentazioaren barruan dago.
Mesa. Botoa posta bidez emateko eskatu dutenek, ezin dute botoa aurrez-aurre
eman Mahaian.
Botoa posta bidez emateko eskatu dutenek (erroldako zerrendan haien izan-abizenen
aurrean “C” letra agertuko da, edo “posta bidezko botoa eskatu duten Mahaiko
hautesleen zerrendan”, erroldako zerrendaren eranskinaren barru) EZINGO DUTE
AURREZ-AURRE BOTOA EMAN MAHAIAN.
Mahaiko erroldan agertu arren, beste mahai batean egiaztatutako artekariek ere ezin
dute Mahaian botoa eman, (hauteskunde-agirien artean, beste mahai batean egiaztatu
izanaren egiaztagutunaren kopia jasoko da). Inork ezin du behin baino gehiago bozkatu.
Hauteskunde berean birritan edo gehiagotan bozkatzea hauteskunde-delitua da.
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3. Hautesleak Mahaiko lehendakariari emango dio bozkatzeko gutun-azal itxi
bakoitza, berak itzuli eta hautesleak gutun-azala dagokion hautetsontzian
sartuko du.
Botoa ematea egintza pertsonala eta besterenezina da; beraz, hauteslea ezin du
beste pertsona batek ordezkatu. Irakurtzen ez dakiten hautesleek, edo desgaitasunen
bat izateagatik boto-papera hautatzeko, gutun-azalean sartzeko edota Mahaiko
lehendakariari emateko gai ez direnek laguntza eska diezaiokete konfiantzako pertsona
bati.
Gogoan izan: gutun-azala dagozkion hautetsontzietan sartu aurretik, Mahaiak botoemailearen nortasuna eta erroldako inskripzioa egiaztatu behar izan ditu.
Bozkatzeko eskubideaz baliatu nahi duen pertsonak Mahaiko lehendakariari emango
dizkio bozkatzeko gutun-azalak, itxita, eta Mahaiko lehendakariak, une batez ere gutunazala jendearen bistatik ezkutatu gabe, ahots ozenez hauteslearen izena irakurri,
eta “botoa ematen du” esanez, gutun-azala hautesleari itzuliko dio hark dagokion
hautetsontzian sar dezan.
4. Hauteslearen izen-abizenak idatziko dira boto-emaileen
zenbakidunean, botoa eman duten hurrenkera berean.

zerrenda

Horrez gain, hautesle-erroldako zerrendan duten zenbakia jarriko da, edo, hala
badagokio, erroldako ziurtagiri berezia edo epaia ekarri dutela adieraziko da.
Botoa sartu dutenek boto-emaileen zerrenda zenbakidunean bere izen-abizenak ondo
idatzi diren begiratzeko eskubidea dute.
Hautesleak ez du deialdiko hauteskunde guztietan parte hartu beharrik; zilegi du
hauteskunde batzuetan bakarrik bozkatzea. Deialdiko hauteskunderen batean botorik
ematen ez badu baina ez beste batean, gero ezin izango du hauteskunde horretan
botoa eman. Boto-emaileen zerrenda zenbakidunean horren berri jaso behar da, “x”
jarriz abstenitu den hauteskundeari dagokion zutabean.
Gogoan izan: Hautesleek hautesle bati buruz zalantzak izateagatik egindako edo
Hauteskunde-mahaiak haren bozkatzeko eskubidea egiaztatzeari ukatzeari buruzko
erreklamazioak baino ezin dituzte egin.
Hauteskunde-mahaiko lehendakariak ez du inolako kontsultarik onartu behar,
bozkatzeko eskubidea gauzatzetik datozenak eta hautagai-zerrenden artekariek edo
ahaldunek egindakoak izan ezik. Hautesleek, hala badagokio, kontsultak Eskualdeko
Hauteskunde-Batzordeari aurkez diezazkiokete.
Hauteslea Mahaiaren aurrean erreklamazioan edo kontsulta onartzeko tematzen
bada, Mahaiburuak, jarrera hori uzteko eskatu ondoren, polizia-indarrei laguntza
eskatu ahal izango die hauteslekua utz dezan.
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IKUSMEN-URRITASUNA IZAN ETA BRAILLE SISTEMA EZAGUTZEN DUTEN
PERTSONEN BOZKETA
Baliteke zure Mahaiari dagokion erroldan Europar Parlamenturako hauteskunderako
boto irisgarriaren bidez bozkatzeko prozedura erabiltzeko eskatu duten pertsonak
egotea.
Mahaiak honela jardungo du orduan:
1. Hauteslearen nortasuna egiaztatu, eta prozedura hori erabiltzeko asmoa azaldu
duten pertsonen zerrendan ageri den begiratuko du (zerrenda horren kopia bat izango
dute Mahaikoek, beste agirien artean).
2. Zerrendan ageri dela egiaztatu ondoren, Mahaiak boto irisgarriaren bidez
bozkatzeko prozedurari dagokion dokumentazioa emango dio hautesleari.
Dokumentazio horretan prozedura hori nola baliatu azaltzen da, braille sisteman.
3. Halaber, jasotako agiriak erabiltzeko hauteslekuan egokitu den gunea non dagoen
azalduko diote mahaikoek, eta hara joaten lagunduko diote. Gune horretan mahaia,
aulkia eta boligrafoa egongo dira hauteslearen eskura.
Behin boto-emaileak botoa aukeratuta, gainerako hautesleentzat azaldutako bozketaprozedura berari jarraituko zaio.
Gogoan izan:
- Agiriak jaso ondoren, hautesle hauek, hala nahi badute, hauteslekutik kanpo
eraman ditzakete, eta geroago itzuli Mahaira, botoa ematera.
- Pertsona horiek, hala nahi badute, konfiantzazko norbaiten laguntza izan dezakete
boto-eskubidea baliatu ahal izateko.
- Botoa eman ondoren, komeni da boto-emaile bakoitzak erabili dituen agiriak
berak eramatea, emandako botoa sekretua izango dela bermatzeko.
- Boto irisgarriaren bidezko prozedura ez da aplikatzen Toki Hauteskundeetan ez
eta Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeetan.

Hauteskunde-mahaietako kideak desgaitasunen bat duten hautesleek bozkatzeko
duten eskubidea ahalik eta autonomia handienez balia dezaten bermatuko dute, eta,
horretarako, beharrezko diren arrazoizko egokitzapenak egingo dituzte.
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ARRATSALDEKO 08:00ETATIK AURRERA
BOZKETAREN AMAIERA ETA BOTO-KONTAKETA
ARRATSALDEKO 08:00ETAN
1.

BOZKETAREN AMAIERA

Mahaiko lehendakariak ahots ozenez esango du bozketa
amaitu dela.
Bozketa eten egin behar izan bada, etenda egon den beste denboraz luzatu behar da
bozkatzeko ordutegia.
Bozketaren amaiera iragarri ondoren, hauteslekuan edo hauteslekuko sarreran oraindik
botoa eman ez duen hautesleren bat geratzen bada, Mahaiak botoa ematen utziko dio,
eta ez dio beste inori utziko botoa ematen.
Jarraian, Mahaiko lehendakariak hautetsontzi egokietan sartuko ditu POSTA BIDEZ
BIDALITAKO BOTO-PAPERAK:
Mahaiak posta bidez jaso ditzake honako botoak:
•
•

Espainiatik botoa posta bidez ematea erabaki duten hautesleen botoak.
Aldi baterako atzerrian dauden hautesleen botoak.

Kontuan izan boto-txartelak desberdinak direla. Aldi baterako atzerrian bizi deiren
pertsonak, Toki Hauteskundeen eta EATIM kasuetan, boto eman nahi dioten hautagaizerrendaren edo hautagaien alderdi, federazio, koalizio edo taldearen izena idatzi
behar dute boto-txartelean.
Urrats hauek eman behar dira, BETIERE AHAZTU GABE BOTO-PAPERA DUEN
GUTUN-AZALA EZ DELA IREKI BEHAR:
1. Banan-banan ireki Mahaiko lehendakariari bidalitako gutun-azalak, eta egiaztatu
boto-emailearen erroldako inskripzio-ziurtagiria ez ezik, posta bidez bozkatzeko gutunazala/k ere badagoela.
Erroldako inskripzioaren ziurtagiria falta bada, gutun-azala suntsitu egin behar da
barruko dokumentazio guztiarekin, boto hori ez delako ez balioduna, ez baliogabea,
ez zuria.
Mahaiko lehendakariari bidalitako gutun-azalaren barruan “gastuak itzultzeko eskaera”
aurkitzen baduzu, boto-kontaketaren amaieran prestatuko den hauteskunde-agirien 1
zenbakiko gutun-azalean sartu egin beharko duzu.
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2. Egiaztatu boto-emailea Mahaiko erroldan inskribaturik dagoela.
3. Bozkatzeko gutun-azal bakoitza dagokion hautetsontzian sartu.
4. Hauteslearen izena idatzi boto-emaileen zerrenda zenbakidunean. Mahaiaren
bokalei dagokie izena idaztea.

2. MAHAIKOEK ETA ARTEKARIEK BOTOA EMAN
Ondoren, Mahaia osatzen dutenek eta bertan boto emateko eskubidea duten artekariek
emango dute botoa. Kasu horretan, boto-emaileen zerrenda zenbakidunean adierazi
beharko da zein Sekzio eta zein Mahai bozkatu beharko lituzketen hautesle-erroldan
inskribatzearen arabera.
“Artekarien botoa egiaztatuta dauden Mahaian egin behar da Mahai hori deitutako
hauteskunde guztietan boto ematea dagokion hauteskunde-barruti barruan dagoenean;
berriz,. postaz egingo du guztietan esandako prozesuren batean egoera hau bete ez
bada” (Urtarrilaren 23ko 1/2019 Hauteskunde-Batzorde Zentralaren Jarraibidea).

3. BOTO-EMAILEEN ZERRENDA ZENBAKIDUNA SINATU
Bokalek eta artekariek boto-emaileen zerrenda sinatuko dute



orri bakoitzaren ertzean, eta
idatzitako azken izenaren azpi-azpian.

4. BOTOAK ZENBATU
Bozketa amaiturik, berehala eta etenunerik gabe, botoak zenbatu egingo dira.
Boto-kontaketa jendaurreko ekitaldia da eta ezin da gelditu harik eta egindako
hauteskunde guztietako boto guztiak zenbatu arte.
Boto-kontaketa ikustera ikusle gisa joango diren pertsonek ezin izango dute
erreklamaziorik edo kexarik egin boto-kontaketa egiten den bitartean.
Mahaiko lehendakariak berehala kanporatzeko aginduko du botoak zenbatzeko trabak
edo nahasteak eragiten dituzten pertsonak.
BOTOAK ZENBATZEKO HURRENKERA
Hurrenkera honetan zenbatuko dira:
1. Europar Parlamenturako Hauteskundeak.
2. Toki Hauteskundeak.
3. Udala baino eremu txikiagoko erakundeetarako Hauteskundeak, hala badagokio.
4. Lurralde Historikoen Batzar Nagusietarako Hauteskundeak.
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HAUTESKUNDE BAKOITZEKO BOTOAK HONELA ZENBATU BEHAR DIRA:
1. Mahaiko lehendakariak hautetsontzia ireki, banan-banan gutun-azalak atera,
ireki eta ahots ozenez irakurriko ditu boto-paperak.
2. Irekitako gutun-azalak gorde egin behar dira, gutun-azalen kopurua eta botoemaileen zerrenda zenbakidunean jaso diren boto-emaileen kopurua bat
datozela egiaztatzeko.
Gutun-azalak eta boto-paperak aztertzean, hautagai-zerrendei emandako botoez
gain, aurki daitezke:
•
•

boto zuriak, eta,
boto baliogabeak

Bi boto mota horiek bereiz zenbatu behar dira, bozketaren emaitza zehazteko.
•

BOTO ZURIAK dira:
o
o
o
o

•

Barruan boto-paperik ez duten gutun-azalak.
Legez kendutako hautagaitzaren aldeko eman den boto-parera.
Inongo hautagairik markatuta ez duten boto-paperak, 250 biztanlerainoko
udalerrietarako hauteskundeetan edo Kontzeju irekian, edo EATIMerakoetan.
Inongo hautagaitza edo hautagairen izenik idatzi ez duten boto-paperak,
aldi baterako atzerrian dauden hautesleen kasuan, Toki Hauteskundeetan
eta EATIM-ean.

BOTO BALIOGABEAK dira:
o
o

o
o
o
o
o

Eredu ofizialaz besteko gutun-azal edo paperetan emandako botoak.
Gutun-azalik gabeko boto-paperak.
Hautagai-zerrenda bat baino gehiagoren boto-paperak dauzkaten gutunazalak (boto-paper guztiak hautagai-zerrenda berekoak badira, boto
baliodun bakarra kontatuko da).
Aldatuta dauden gutun-azaletan emandako botoak.
Hautagaien izenak aldatu, gehitu edo marratuta dituzten boto-paperak,
hautagai-zerrendaren ordena aldatuta dutenak, esaldiak edo leloak
dituztenak, edo nahita egindako beste edozein aldaketa dutenak.
Toki Hauteskundeetan, 101 eta 250 biztanle arteko udalerrietan lau
hautagai baino gehiago edo 100 biztanlerainoko udalerrietan bi hautagai
baino gehiago markatuta dauzkaten boto-paperak.
Kontzeju irekiko udalerrietako edo EATIM-eko hauteskundeetan, hiru
hautagai baino gehiago markatuta dauzkaten boto-paperak.
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Gogoan izan: baliozkotzat joko dira zenbaketan, hautagairen baten alboan
seinale, gurutze edo ikoroski bat daramaten paperetan emandako botoak, baldin
eta marka horiek nahiko garrantzi edo funtsik ez badute irizteko ezen haiekin
paperaren eitea aldatu dela edo hautagaien edo haien alderdi politikoaren aurkako
gaitzespena dagoela.
3. Mahaiko lehendakariak, boto-papera irakurri ondoren, bokal, artekari eta
ahaldunei erakutsiko die.
Notario, hautagai edo hautagai-zerrendetako ordezkariren batek boto-paperak
eska ditzakete, mahaikoen aurrean aztertzeko, edukiari buruz zalantzarik izanez
gero.
4. Mahaiak egiaztatuko du gutun-azalen kopurua eta boto-emaileen zerrenda
zenbakidunean jaso diren boto-emaileen kopurua bat datozela.
5. Mahaiko lehendakariak galdetuko du ea protestarik edo erreklamaziorik
dagoen dagokion hauteskundeko boto-zenbaketaren aurka; egotekotan, Mahaiak
mahaikideen gehiengoz hartuko du erabakia.
6. Boto-paperak suntsitu egingo dira gerturatu diren pertsonen aurrean.
BAINA EZ DIRA SUNTSITU BEHAR honako boto-paper hauek:
-

Baliogabetzat jo direnak (boto baliogabeak).
Erreklamazioren bat izan dutenak.

Suntsitu gabeko boto-paperekin hauxe egin behar da:
-

Mahaiko kide guztiek sinatu egingo dituzte.
Dagokion bilkura-aktari erantsiko zaizkio (boto-kontaketa amaitu eta akta
egiten denean).
Hauteskunde-agiriekin batera jasoko dira (hauteskunde bakoitzeko 1 zenbakiko
gutun-azalean), eskuliburu honetan dagokion atalean adierazten den bezala.

5. BOZKETAREN EMAITZAREN BERRI EMAN
Mahaiko lehendakariak, ahots ozenez, bozketaren emaitzaren berri emango du,
datu hauek emanez:
 Erroldatutako hautesleen kopurua (hautesle-erroldako zerrendetan ageri direnak,
bai espainiarren zerrendetan, bai, halakorik bada, atzerritarren zerrendetan).
 Aurkeztutako errolda-ziurtagirien kopurua (bereizita adierazi behar dira erroldako
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alta-ziurtagiriak eta akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak) eta epaiak, halakorik
baldin badago.
Boto-emaileen kopurua.
Boto baliogabeen kopurua.
Boto zurien kopurua.
Hautagai-zerrenda bakoitzak lortutako boto kopurua.

6. BOTO- KONTAKETAREN AKTA EGIN (ikus eredua 8 orrialdean)
Egindako hauteskunde bakoitzeko boto-kontaketaren akta bat beteko da. Epaiak ere
sartuko dira erroldako alta-ziurtagirien eta akats materialak zuzentzeko ziurtagirien
atalean, halakorik balego eta dagokionaren arabera.
Gogoan izan: 250 biztanleraino udalerrietarako hauteskundeen kasuan, botokontaketaren akta egitean hautagai bakoitzak lortu dituen botoak azaldu behar dira,
handitik txikira antolatuta.
a) Egindako prozesu bakoitzaren Mahaiko kide guztiek eta hautagai-zerrendetako
artekariek akta bete eta sinatuko dute.
b) Jatorrizko alea hauteslekuaren sarreran jarriko da.

c) Kopiak emango zaizkie pertsona hauei, hemen ageri den hurrenkeran:
- Lehenengo, administrazioaren ordezkariei.
Administrazioak izendatutako ordezkari horiek egindako prozesu bakoitzaren
hauteskunde-mahaiko boto-kontaketaren aktaren jasoko dute, botere
publikoak hauteskundeetako behin-behineko emaitzak eskaini ahal izateko.
- Ondoren, hautagai-zerrendetako ordezkariei, artekariei, ahaldunei edo
hautagaiei, hala eskatuz gero.
Hautagai-zerrenda bakoitzeko aktaren kopia bakarra emango da.
7. BILKURA-AKTA EGIN (Ikus eredua 8 orrialdean)
Egindako hauteskunde bakoitzeko bilkura-akta bat beteko da.
Gogoan izan: 250 biztanleraino udalerrietarako hauteskundeen kasuan, bilkuraren
akta egitean hautagai bakoitzak lortu dituen botoak azaldu behar dira, handitik txikira
antolatuta.
a) Egindako prozedura bakoitzaren bilkura-aktaren inprimakiak bete.
b) Aktak sinatu (Mahaia osatzen duten guztiek, hautagai-zerrendetako artekariek).
c) Kopiak eman hautagai-zerrendetako ordezkariei, artekariei, ahaldunei eta
hautagaiei, hala eskatuz gero.
ESKULIBURUA 25

MAHAIAREN EGINKIZUNEN AMAIERA:
HAUTESKUNDE-DOKUMENTAZIOA PRESTATU ETA AURKEZTU
Aurreko lanak amaitu ondoren, egindako hauteskundeetariko bakoitzari buruzko
agiriak prestatuko dira. Honela egingo da:

1. HAUTESKUNDE-AGIRIAK HIRU GUTUN-AZALETAN BANATUKO
DIRA. Hiru gutun-azalak egongo dira egindako prozesu bakoitzeko.
Udala baino eremu txikiagoko erakundeetarako Hauteskundeen kasuan, hauteskunde
horri lotutako agiriak Toki Hauteskundeei dagozkien gutun-azaletan sartuko dira, gutunazaleen kanpoan adieraziz : “EATIM-etako agiriak barnean”.
Gutun-azal horietan agiri hauek sartuko dira:
o

EGINDAKO PROZESU BAKOITZAREN 1 ZENBAKIKO GUTUN-AZALA:
-

Mahaiaren eraketa-aktaren akta.
Gogoan izan: Mahaiaren eraketa-akta agiri bakarra da egin beharreko prozesu
guztietarako, Mahaia bakarra delako. Horregatik jatorrizko ale bakarra egongo
da eta Toki hauteskundeetako 1 zenbakiko gutun-azalean sartuko da. Egindako
gainontzeko hauteskunde prozesuetako 1 zenbakiko gutun-azalean akta
horren kopia bat sartuko da.
Mahaiaren eraketa-akta kopia-paperean egingo da, eta Mahaiko kideek behar
beste ale edukiko dituzte gutun-azal guztiak prestatzeko eta kopiak jaso behar
dituztenei kopiak emateko.

-

Dagokion hauteskunde prozeduren bilkura-aktaren jatorrizko alea.

-

Bilkura-aktetan aipatzen diren agiriak:
o
o
o
o
o

Boto-emaileen zerrenda zenbakiduna (jatorrizko ale bakarra egongo da
eta Toki hauteskundeetako 1 zenbakiko gutun-azalean).
Boto-paper baliogabeak edo erreklamazioren bat jaso dutenak.(bototxartel horiek dagozkion prozesuaren 1 zenbakiko gutun-azalean sartu
beharko dira).
Erabili diren hautesle-erroldako zerrendak (Mahaiak dituen agirien artean
erroldako zerrendetako ale bakarra egongo da eta Toki hauteskundeetako
1 zenbakiko gutun-azalean sartuko da).
Aurkeztutako errolda-ziurtagiriak eta/edo epaiak.(hautesle-erroldako
zerrendetarako osagarriak direnez, horiekin batera sartu beharko dira
gutun-azal berdinean).
Artekarien egiaztagutunen kopiak, edo egiaztagutunak berak, kopiak jaso ez
badira (Toki hauteskundeetako 1 zenbakiko gutun-azalean ere sartuko dira).
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-

o

Posta bidezko botoa bidaltzeagatik sortutako posta-gastuak itzultzeko
eskaerak, halakorik egonez gero. (Toki hauteskundeetako 1 zenbakiko gutunazalean ere sartuko dira).
2 ETA 3 ZENBAKIKO GUTUN-AZALAK:
2 eta 3 zenbakiko gutun-azaletan agiri hauek sartuko dira:

-

Mahaiaren eraketa-aktaren kopia.
Bilkura-akten kopia.

Gogoan izan: Udala baino eremu txikiagoko erakundeetarako Hauteskundeen kasuan,
hauteskunde horri lotutako agiriak Toki Hauteskundeei dagozkien gutun-azaletan
sartuko dira, gutun-azaleen kanpoan adieraziz : “EATIMetako agiriak barnean”.

2. GUTUN-AZALAK ITXI ETA SINATU EGINGO DIRA
Mahaiko lehendakariak, bokalek eta artekariek sinatu egingo dituzte, sinadurek azalhegalak gurutzatzen dituztela.

3. GUTUN-AZALAK ENTREGATU EGINGO DIRA
o
•

1 ETA 2 ZENBAKIKO GUTUN-AZALAK
Mahaiko lehendakariak Mahaiari dagokion barrutiko lehen auzialdiko epaitegian
edo bake-epaitegian entregatu behar ditu 1 eta 2 zenbakiko gutun-azalak.
Nahi izanez gero, bokal bat eta artekariak ere joan daitezke Mahaiko lehendakaria
laguntzera.
Segurtasun Indar eta Kidegoek pertsona horiei lagun egingo diete eta, behar
izanez gero, bidaia erraztuko diete.

•

Epaileak agiriak jasoko ditu eta hartu-agiria sinatuko du (hartu-agiria Mahaiaren
agirien artean egon behar da).

BEHIN 1 ETA 2 ZENBAKIKO GUTUN-AZALAK EPAILEARI EMANDA, EPAITEGIRA
JOAN DIREN MAHAIKO KIDEEN EGINKIZUNA. AMAITU DIRA.
o
•

3 ZENBAKIKO GUTUN-AZALA
Bokaletako batek, gutxienez, hauteslekuan egon behar du, harik eta egindako
hauteskunde prozeduretako 3 zenbakiko gutun-azala Posta Zerbitzuko langile bati
entregatu eta hark hartu-agiria sinatu arte (hartu-agiriak Mahaiaren agirien artean
egon behar du).

3 ZENBAKIKO GUTUN-AZALA POSTA-ZERBITZUKO LANGILEARI EMAN
ONDOREN, HAUTESLEKUAN GERATUTAKO MAHAIKO KIDEAREN EGINKIZUNAK
AMAITU DIRA.
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HAUTAGAI-ZERRENDETAKO ARTEKARIAK ETA AHALDUNAK
Artekariek eta ahaldunek ordezkatzen duten erakunde politikoaren ikurrak edo
eranskailuak eraman ditzakete baina hautagai-zerrenda horretako artekari edo ahaldun
gisa euren burua identifikatzeko soilik eta hauteskunde-propagandatzat jo gabe.
“HEOLOren 93. artikuluak ezartzen du ez hauteslekuetan, ez inguruetan ezin izango
egin inolako hauteskunde propagandarik. Alderdi politikoen ahaldunek eta artekariek
daramaten identifikazio apala 93. artikuluari salbuespena da, baina salbuespen
honetan ez da sartzen alderdi politikoek beren ahaldun edo artekarientzat uniforme
edo jantzi bereziak diseinatzeko eskubiderik talde-uniformetasun horrek duen
propaganda-norabidearengatik, ez eta sinbolo alderdikoiak dauzkaten jantziak eraman
ere.” (2016/06/15 eta 2017/11/24ko Hauteskunde Batzar Zentralaren Erabakiak).
ARTEKARIAK
 Hautagai-zerrenda bakoitzak bi artekari izenda ditzake Mahai bakoitzeko. Artekariek
egiaztatuta dauden Mahaian bakarrik jardun dezakete.
 Artekariek Mahaikoei lagun diezaiekete eta haien eztabaidetan parte har dezakete,
hizpidearekin baina botorik gabe. Xede horietarako, Mahaian egiaztatutako
artekariak, hautagai-zerrenda berekoak badira, elkarren ordez aritu daitezke.
 Erreklamazioak eta protestak egin eta ziurtagiriak eskatu ahal izango dituzte.
 “Artekarien botoa egiaztatuta dauden Mahaian egin behar da Mahai hori deitutako
hauteskunde guztietan boto ematea dagokion hauteskunde-barruti barruan
dagoenean; berriz,. postaz egingo du guztietan esandako prozesuren batean
egoera hau bete ez bada” (Urtarrilaren 23ko 1/2019 Hauteskunde-Batzorde
Zentralaren Jarraibidea).
 Behin bakarrik bozka dezakete. Hauteskunde berean birritan edo gehiagotan
bozkatzea hauteskunde-delitua da.
ELECCIONES MAYO 2019 / HAUTESKUNDEAK 2019ko MAIATZA

Circunscripción electoral
Hauteskunde-barrutia

ELECCIONES MAYO 2019 / HAUTESKUNDEAK 2019ko MAIATZA

Asunto / Gaia
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO APODERADO/A
AHALDUN-EGIAZTAGUTUNA

Circunscripción electoral
Hauteskunde-barrutia

Asunto / Gaia
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO APODERADO/A
AHALDUN-EGIAZTAGUTUNA

Fecha de la elección / Hautaketa-eguna
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena

2º Apellido / 2. abizena

Nombre / Izena

Nº DNI / NAN zk.

Profesión / Lanbidea

Edad / Adina

Domicilio / Helbidea

Nº / Zk.

Municipio / Udalerria

Piso / Solairua

C.P. / P.K. Provincia / Probintzia

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena
2º Apellido / 2. abizena
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Nº DNI / NAN zk.

Nombre / Izena

Edad / Adina

Profesión / Lanbidea

Nº / Zk.

Domicilio / Helbidea

Municipio / Udalerria

J

Piso / Solairua

C.P. / P.K. Provincia / Probintzia

Formación política / Alderdi politikoa

Para las elecciones / Hauteskundeak

Fecha de la elección / Hautaketa-eguna
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena

2º Apellido / 2. abizena

Nombre / Izena

Nº DNI / NAN zk.

Profesión / Lanbidea

Edad / Adina

Domicilio / Helbidea
Municipio / Udalerria

Nº / Zk.

Piso / Solairua

C.P. / P.K. Provincia / Probintzia
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DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena
2º Apellido / 2. abizena
Nombre / Izena

Nº DNI / NAN zk.

Profesión / Lanbidea

Domicilio / Helbidea

Municipio / Udalerria

Edad / Adina
Nº / Zk.

C.P. / P.K.

Piso / Solairua

Provincia / Probintzia

Formación política / Alderdi politikoa

Para las elecciones / Hauteskundeak

De acuerdo con el artículo 76.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, nombro
Apoderado/a la persona arriba indicada

De acuerdo con el artículo 76.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, nombro
Apoderado/a la persona arriba indicada

Indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 76.2 artikuluarekin
bat, ahaldun izendatzen dut goian adierazitako pertsona.

Indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 76.2 artikuluarekin
bat, ahaldun izendatzen dut goian adierazitako pertsona.
Lugar y fecha / Tokia eta eguna

Lugar y fecha / Tokia eta eguna
EL/LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIA

Sr./a Secretario/a de la Junta electoral .................................................................................................
de .........................................................................................................................................................

EL/LA SECRETARIO/A DE LA JUNTA ELECTORAL / HAUTESKUNDE-BATZORDEKO IDAZKARIA

Sr./a. D./Dª (persona propuesta) .......................................................................................................
Proposatutako pertsona ....................................................................................................... Jn./And.

........................................(e)ko ....................................... Hauteskunde-Batzordeko Idazkari Jn./And.
N.4a - Nombramiento de Apoderado/a - Matriz / N.4a - Ahaldun izendatzea - Jatorrizkoa -

N.4b - Nombramiento de Apoderado/a - Credencial / N.4b - Ahaldun izendatzea - Egiaztagutuna -

AHALDUN-EGIAZTAGUTUNAREN EREDUA
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AHALDUNAK

 Hautagai-zerrendaren ordezkari jarduten dute hauteskundeetako ekintza eta
eragiketetan, hautesleku guztietara sar daitezke nahi dutenean, bozketaren eta
boto-kontaketaren nondik norakoa azter dezakete edozein Mahaitan, erreklamazio
eta protestak egin ditzakete, eta ziurtagiriak eska ditzakete.
 Beren hautagai-zerrendetako artekaririk ez badago, Mahaian artekari jardun
dezakete eta haien eztabaidetan parte har dezakete, hizpidearekin baina botorik
gabe.
 Ahaldunek beren burua identifikatu behar dute, ahaldun-egiaztagutuna eta
nortasun-agiri nazionala mahaikoei erakutsiz.
 Ezin dute Mahaian bozkatu, Mahaiko erroldan egon ezean.

ORDENA PUBLIKOA
Mahaiko lehendakariak du hauteslekuaren barruan, are inguruetan ere, ordena
publikoari buruzko arauak betearazteko erantzukizuna, boto-askatasuna bermatuta
egon eta legea bete dadin.
1. Mahaiko lehendakariaren ahalmenak.
•
•

Hauteslekuaren barruan aginte esklusiboa dauka ordena publikoa betearazteko.
Xede horietarako, hauteslekuak babesteko ardura duten Segurtasun Indar eta
Kidegoei esku hartzeko eskatu ahal izango die, eta horiek eskatutako laguntza
emango dute.

2. Ordena publikoari buruzko arauak.
•

Hauteslekuko sarrera beti trabarik gabe eta irekita egon behar da hauteslekura
sartzeko eskubidea duten pertsonentzat.

Pertsona hauek bakarrik dira hauteslekuetara sartzeko eskubidea dutenak:
-

Hautesleak eta laguntza eman behar dieten pertsonak, behar izanez gero.
Hautagai-zerrendetako ordezkariak.
Hautagaiak.
Ahaldunak eta artekariak.
Notarioak.
Agintaritzaren agenteak, Mahaiko lehendakaria deituz gero.
Hauteskunde-batzordeko kideak.
Instrukzioko epaileak, bai eta haien eskuordetuak ere.
Administrazioaren ordezkariak.

Gainerakoek Mahaiko lehendakariaren baimena behar dute hauteslekuan egoteko.
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•

Hauteslekura sartzeko traba egin dezaketen taldeak eratu daitezen eragotzi behar
da hauteslekuan edo inguruetan.

•

Hauteslekuaren inguruetan ez da onartu behar boto-eskubidea askatasunez
erabiltzeko oztopo izan daitekeen inor egotea. Mahaiko lehendakariak egokitzat
jotzen dituen neurri guztiak hartu behar ditu hori eragozteko.

•

Inor ezin da hauteslekuan sartu armekin edo arma gisa erabil daitezkeen tresnekin,
hauteslekua babestu behar duten segurtasun indarrak izan ezik, Mahaiko
lehendakariak hala eskatuz gero.

•

Ez hauteslekuan ez inguruetan ezin da hauteskunde-propagandako ekitaldirik
egin.

•

Hauteskunde Administrazioak behar bezala egiaztatu dituen komunikabideek
bozketaren garapenari buruzko hartze orokorra egin dezakete hauteslekuetan,
betiere, -gertaera publikoa denez- pertsona zehatz batzuk hartzea, hala
dagokionean, osagarri gisa besterik ez bada agertzen; aurrekoa, kargu publikoa
edo nabaritasuna edo proiekzio publikoa duten pertsonak arau honetatik kanpo
geratuko direnari kalte egin gabe, beren irudia ekitaldi publiko batean edo
jendearentzako irekitako lekuetan jasoz gero. Nolanahi ere, hautesleei noizbehinka
eskatzen zaizkien elkarrizketak hauteslekuetatik kanpo egin beharko dira.

3. Gorabeheren berri jasotzea bilkura-aktan.
Hauteslekuko ordena hautsi duten gorabeherak bilkura-aktan jasoko dira, eta horien
eragileen izen-abizenak jarriko dira.

Eskuiburu hau egin honako hau kontuan izanez:
“Hizkera ez-sexista erabiltzeko aholkuak”, UNESCOarena.
“Europako Parlamentuan hizkera ez-sexistari buruzko txostena”, Genero-berdintasun eta Aniztasunari
buruzko Goi-mailako Talde erabakiak onartuta, 2008ko otsailaren 13an.
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