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O próximo día 7 de xuño de 2009 realizaranse en España eleccións ao Par-
lamento Europeo.
Se vostede recibiu este manual, é porque foi designado ou designada para ser
membro titular ou suplente dunha mesa electoral durante a xornada de vota-
ción.
Por favor, léao detidamente. Deste xeito poderá realizar correctamente as fun-
cións que lle corresponden.
Ser membro dunha mesa electoral é un deber cívico ineludible. Sen a dispo-
sición e o esforzo das mais de 500.000 persoas (entre membros titulares e
suplentes) que, como vostede, forman parte das preto de 60.000 mesas elec-
torais sería imposible realizar un proceso electoral.
Este manual foi elaborado polo Ministerio do Interior, supervisado pola Xunta
Electoral Central e aprobado por acordo do Consello de Ministros.

COMO SE ELIXEN AOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS ?

Os membros das mesas electorais son elixidos por sorteo público realizado
polos concellos entre as persoas censuadas en cada sección electoral, que
sexan menores de sesenta e cinco anos e que saiban ler e escribir.
Para cada mesa electoral elíxese:
• Un presidente ou unha presidenta de mesa e os/as seus/súas dous/dúas

suplentes (primeiro/a e segundo/a suplente). Esíxese que estas persoas
teñan o título de bacharel ou o de formación profesional de segundo grao
ou subsidiariamente o de graduado escolar ou equivalente.

• Dous/Dúas vogais e os/as seus/súas dous/dúas respectivos/as suplentes
(primeiro/a e segundo/a suplente de vogal).

Introdución
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QUE DEREITOS E QUE OBRIGAS TEÑEN OS MEMBROS DAS MESAS
ELECTORAIS?

Os membros das mesas electorais que efectivamente actúen como tales o día
da votación, teñen dereito a:

- Unha dieta de 61,20 €.
- Un permiso retribuído durante o día da votación, se é laborable, e a unha
redución de cinco horas de duración na súa xornada de traballo do día
despois das eleccións, no caso de traballadores/as por conta allea e fun-
cionarios/as,

- A protección do sistema da Seguridade Social fronte ás continxencias e
situacións que puidesen derivarse da súa participación nas eleccións.

Estes cargos son obrigatorios, de maneira que se considera delito electoral
que os/as cidadáns/cidadás que foron designados/as membros de mesa non
se presenten o día das eleccións para cumprir con este deber.

1. Reunión no local electoral.

2. Comprobación do material electoral (urnas, cabinas, sobres, papeletas,
documentación e impresos).

3. Comprobación das condicións do local electoral.

4. Recepción das credenciais dos/das Interventores/as, comparalas cos
talóns e darlles posesión do cargo aos/ás Interventores/as.

Funcións que deben desempeñar os
Membros da Mesa electoral –relación
cronolóxica–

8 horas
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1. REUNIÓN NO LOCAL ELECTORAL

Ás 8:00 horas da mañá do día da votación deben estar no local electoral o
presidente ou a presidenta, os/as vogais e os/as suplentes.
Pode ocorrer o seguinte:

1. Que o presidente ou a presidenta non se presentase. Substituiranlle
as seguintes persoas, por esta orde:
- O/A pimeiro/a suplente do presidente ou da presidenta.
- Se este tampouco está presente, substituiralle o/a segundo/a
suplente.

- Se non está ningún/ningunha dos/as anteriores, actuará como pre-
sidente ou como presidenta o/a primeiro/a vogal.

- Se este/esta tampouco está, actuará de presidente ou de presiden-
ta o/a segundo/a vogal.

2. Que os/as vogais non se presentasen no local electoral ou teñan que
substituír ao presidente ou á presidenta:
- Substituiranlles os/as seus/súas respectivos/as suplentes.

Se a pesar do sinalado anteriormente non se pode constituir a mesa por fal-
tar os tres membros que esixe a lei (un presidente ou unha presidenta e
dous/dúas vogais) actuarase da seguinte maneira:

1. Os membros da mesa que acudisen deben comunicar o ocorrido á Xunta
Electoral de Zona que lle notificou a súa designación como membro de
mesa, por teléfono ou telegráficamente, e, ademais, enviar por correo cer-
tificado unha declaración por escrito explicando o sucedido.

Se os membros presentes non o comunicasen á Xunta, deberá facelo a
autoridade gubernativa.

2. A Xunta Electoral de Zona designará ás persoas que constituirán a mesa,
podendo ordenar que formen parte dela os/as electores/as presentes no local.

Se, a pesar de actuar como se sinalou, non pode constituírse a mesa antes
das 10:00 horas, os membros presentes ou a autoridade gubernativa deben
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comunicalo á Xunta Electoral de Zona, que convocará unha nova votación
dentro dos dous días seguintes.
A convocatoria fixarase na porta do local electoral e a Xunta Electoral nome-
ará novos membros da mesa.

2. COMPROBACIÓN DO MATERIAL ELECTORAL

Se nalgún momento se observa algunha deficiencia ou a falta dalgún
dos elementos que se mencionarán a continuación (urna, cabina,
sobres, papeletas, documentación e impresos), o presidente ou a pre-
sidenta debe comunicalo inmediatamente á Xunta Electoral de Zona
para que proceda á súa subministración.

Unha vez presentes o presidente ou a presidenta e dous/dúas vogais, resulta
necesario comprobar que a mesa dispón dos seguintes elementos:

A. UNHA URNA PARA REALIZAR A ELECCIÓN
A urna debe estar pechada e precintada, como garantía de que non pode ser
manipulada. Por iso, no caso de rotura ou deterioro do precinto, o presiden-
te ou a presidenta da mesa, se non puidese obter oportunamente outra urna
da Xunta Electoral de Zona, deberá asegurar o peche da urna con calquera
medio ao seu alcance.

B. UNHA CABINA DE VOTACIÓN
A cabina debe estar na mesma habitación ou no mesmo local no que se des-
envolva a votación, e nun lugar intermedio entre a entrada e a mesa electoral.

C. SOBRES E PAPELETAS
A cor das papeletas e os sobres nas eleccións ao Parlamento Europeo é o
branco.
Durante toda a xornada, e mentres dure a votación, debe haber un número
suficiente de sobres e de papeletas de todas e cada unha das candidaturas
que se presentan ás eleccións ao Parlamento Europeo.
As papeletas colocaranse nos compartimentos da cabina. Se os comparti-
mentos non son suficientes, ou non caben neles todas as papeletas, poderá
utilizarse unha mesa auxiliar que se situará xunto á cabina e na que estarán
dispoñibles as papeletas de todas as candidaturas.



D. DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
- DOUS EXEMPLARES CERTIFICADOS POLA OFICINA DO CENSO ELEC-

TORAL DA LISTA DO CENSO DE ELECTORES/AS CORRESPONDENTE Á
MESA.
Nas eleccións ao Parlamento Europeo poden votar tanto cidadás españolas e
cidadáns españois como doutros estados membros da Unión Europea.
Se na mesa na que vostede foi designado ou designada van votar cida-
dáns/cidadás da Unión Europea, entre a documentación debe haber, ade-
mais de dous exemplares certificados da lista do censo de electores/as espa-
ñois/españolas, dous exemplares certificados da lista do censo de
electores/as estranxeiros/as de países membros da Unión Europea.
Un exemplar de cada lista fixarase na entrada do local.
O outro exemplar quedará a disposición da mesa para que os membros dela
poidan comprobar que cada votante figura inscrito/a no censo.

- ACTAS
1. Acta de constitución da Mesa (ver modelo e instrucións para cubrila nba
páxina 13).

2. Acta de escrutinio (ver modelo e instrucións para cubrila na páxina 25).
3. Acta de sesión (ver modelo e instrucións para cubrila na páxina 26).

- LISTA NUMERADA DE VOTANTES, para anotar aos/ás electores/as que
emiten o voto.

LISTA NUMERADA DE VOTANTES
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- TALÓNS DAS CREDENCIAIS DOS/DAS INTERVENTORES/AS QUE ACTÚ-
EN ANTE A MESA.

INTERVENTORES/AS
• Cada candidatura pode nomear dous/dúas interventores/as por cada
mesa electoral.

• Desempeñan a súa función só ante a mesa na que están acreditados.
• Poden asistir á mesa e participar nas súas deliberacións con voz pero
sen voto. Para estes efectos, os/as interventores/as de cada candida-
tura acreditados/as ante a mesa poden substituirse entre sí.

• Poden formular reclamacións e protestas e pedir certificacións.
• Votan na mesa ante a que están acreditados, aínda que non estean
incluidos/as no seu censo electoral.

As credenciais son os documentos nos que os/as representantes das dife-
rentes candidaturas nomean a unha determinada persoa interventor ou
interventora desa candidatura.
Considéranse válidas as credenciais talonarias emitidas en papel autoco-
piativo, así como as emitidas en documentos individuais idénticos, edita-
das mediante sistemas informáticos e debidamente seladas polas Xuntas
Electorais de Zona.
Os talóns son copias dese nomeamento.
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- CERTIFICADOS DE VOTACIÓN, para estender aos/ás votantes que o soliciten.

CERTIFICADO DO VOTACIÓN



CREDENCIAL DO INTERVENTOR

- TALÓNS DAS CREDENCIAIS DOS/DAS ELECTORES/AS INSCRITOS/AS
NO CENSO DA MESA QUE ACTÚEN COMO INTERVENTORES/AS NOU-
TRA MESA DISTINTA (se se dá este caso).
Os/As interventores/as deben votar na mesa ante a que están acredita-
dos/as e non na que están inscritos/as.
Por este motivo, a mesa na que están inscritos/as terá constancia do seu
nomeamento como interventor ou
interventora noutra mesa ao existir
entre a documentación electoral
unha copia do devandito nomea-
mento.

- TRES SOBRES NUMERADOS cos
números 1, 2 y 3 (son os sobres que
recollerán a documentación electo-
ral unha vez finalizado o escrutinio e
cuxo contido se determina na parte
correspondente deste manual) E OS
SEUS RECIBOS DE ENTREGA.

RECIBO DE ENTREGA DOS SOBRES
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- Se é o caso, LISTADO daquelas persoas con discapacidade visual que
coñezan o sistema de lecto-escritura braille e teñan recoñecido un grao
de minusvalía igual ou superior ao 33 por cento, que comuniquen a súa
intención de utilizar o procedemento de voto accesible para este colec-
tivo e DOCUMENTACIÓN regulamentaria para a utilización do devandito
sistema de votación, que se entregará aos/ás electores/as incluídos/as no
listado (existirá unha carperta/sobre coa devandita documentación para
cada un dos/das electores/as que aparecen no listado).

3. 3.COMPROBACIÓN DAS CONDICIÓNS DO LOCAL ELECTORAL

O local electoral terá as condicións adecuadas para realizar a votación e
deberá estar perfectamente sinalado no referente a seccións e a mesas.

Se a mesa advirte algunha deficiencia, debe comunicárselle inmedia-
tamente por teléfono á Xunta Electoral de Zona para que proceda a
solucionala.

4. RECEPCIÓN DAS CREDENCIAIS QUE PRESENTEN OS/AS INTER-
VENTORES/AS DAS CANDIDATURAS, COMPARALAS COS TALÓNS E
DAR POSESIÓN DO CARGO AOS/ÁS INTERVENTORES/AS.

Entre as 8:00 e as 8:30 horas, a mesa recibe as credenciais dos/das inter-
ventores/as das candidaturas que se presenten.

As credenciais son os documentos nos que se recolle o nomeamento
dunha determinada persoa interventor ou interventora dunha candida-
tura.

As credenciais numéraranse a medida que se vaian presentando, para ter
constancia da orde de presentación.
O presidente ou a presidenta ha de comparar as credenciais cos talóns
(copias do nomeamento) que figuran entre a documentación que se entre-
ga á mesa, e comprobar que coinciden.
Se as credenciais e os talóns son iguais, daráselles posesión do cargo
aos/ás interventores/as:
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- Indicaráselle ao interventor ou á interventora que queda recoñecido/a
como tal pola mesa,

- Incluirase o seu nome na acta de constitución da mesa, no apartado
correspondente (lista de interventores/as admitidos/as pola mesa).

- Por último, as credenciais devolveránselles aos/ás interventores/as,
excepto se a mesa non recibise os talóns (neste caso conservaránse para
achegalas ao expediente electoral).

Só poden actuar ante a mesa un máximo de dous/dúas interventores/as
por cada candidatura.

Se se presentasen máis de dous/dúas interventores/as dunha mesma
candidatura, daráselles posesión do cargo aos/ás que primeiro presen-
taran as credenciais.

PROBLEMAS QUE SE PODEN PRESENTAR:
1. Que non se recibiran os talóns pola mesa.
2. Que se dubide da autenticidade das credenciais.
3. Que se dubide da identidade das persoas que se presentan como

interventores/as.
4. Que os/as interventores/as se presenten á mesa despois das 8,30

horas, unha vez confeccionada a acta de constitución.

En calquera destes casos, o presidente ou a presidenta deberá consig-
nar a circunstancia exposta na acta de constitución da mesa, para o seu
esclarecemento posterior e, ademais, segundo se trate dun ou doutro
suposto, deberá facer o seguinte:
- No suposto 1 (se entre a documentación electoral non se atopan os
talóns) uniranse as credenciais ao expediente electoral, incluíndoas
no sobre número 1, ao final da xornada electoral.

- Nos supostos 1, 2 e 3 (se non se recibiron os talóns, dubídase da
autenticidade das credenciais ou da identidade de quen se presentan
como interventores/as), o presidente ou a presidenta dará posesión do
cargo aos/ás interventores/as, se así o esixen.

- No suposto 4 (se os/as interventores/as preséntanse unha vez confec-
cionada a acta de constitución) non se lles dará posesión do seu
cargo, pero si poderán votar na mesa.
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Os talóns facilitados coa documentación da mesa, deben unirse ao
expediente electoral e incluirse no sobre número 1.

APODERADOS/AS
• Os/As apoderados/as (que osten-
tan a representación da candida-
tura nos actos e operacions electo-
rais) poden acceder libremente a
todos os locais electorais, exami-
nar o desenvolvemento da vota-
ción e do escrutinio en cualquera
mesa, formular reclamacións e
protestas e pedir certificacións.

• Os/As apoderados/as, se non hai
interventores/as da súa candidatu-
ra, poden actuar como tales ante a
mesa, participando nas súas deli-
beracións con voz e sen voto.

• Os/As apoderados/as deben iden-
tificarse como tales exhibindo o
seu nomeamento (credencial) e o
seu documento nacional de iden-
tidade aos/as membros da mesa.

• Os/As apoderados/as non votan na mesa se non figuran no censo dela.

INTERVENTORES/AS E APODERADOS/AS
Os/As interventores/as e os/as apoderados/as poden ostentar emblemas
ou adhesivos da entidade política á que representan, pero só para iden-
tificarse como interventores/as ou como apoderados/as desa candidatu-
ra, e sen que iso constitúa propaganda electoral.

CREDENCIAL DE APODERADO
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5. EFECTUADAS AS ANTERIORES OPERACIÓNS, ÁS 8:30 HORAS
DEBE ESTENDERSE A ACTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA.

Para iso debe facerse o seguinte:
1. CUBRIR A ACTA. O presidente ou a presidenta cubrirá o seguinte impreso
(que debe atoparse entre a documentación da mesa):

2. ASINAR A ACTA. A acta de constitución asinarase polo presidente ou pola
presidenta da mesa, os/as dous/dúas vogais e os/as interventores/as das
candidaturas que entregaran a súa credencial.

3. ENTREGAR COPIAS DA ACTA aos/ás representantes de candidaturas, apo-
derados/as ou interventores/as que o soliciten.

Só debe entregarse unha copia da acta por cada candidatura

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL

Acta de constitucion da Mesa electoral

8:30 horas

5. Confección da Acta de constitución de Mesa
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Se o presidente ou a presidenta rexeita ou demora a entrega da copia da
acta de constitución a quen teña dereito a reclamala, estenderase por
duplicado a protesta asinada polo/pola reclamante ou polos/polas recla-
mantes. Un exemplar unirase ao expediente electoral (incluirase no
sobre 1) e outro remitirase polo/pola reclamante ou polos/polas recla-
mantes á xunta electoral competente para realizar o escrutinio xeral.

Recorde que se nalgún momento se observa algunha deficiencia ou
falta dalgún dos elementos necesarios para a votación (urna, cabina,
sobres, papeletas, documentación e impresos), o presidente ou a pre-
sidenta debe comunicalo inmediatamente á Xunta Electoral de Zona
para que proceda á súa subministración.

6. COMEZO DE LA VOTACIÓN

Ás 9:00 horas en punto o presidente ou a presidenta anunciará o comezo da
votación, coas palabras “empeza a votación”.

- Durante toda a xornada electoral a mesa ha de contar coa presenza,
polo menos, de dous/dúas dos seus membros.

Votación

9 a 20 horas
6. Comezo da votación
7. Desenvolvemento da votación

14
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- Durante toda a xornada electoral o presidente ou a presidenta ha de
facer gardar a orde no local electoral, conforme ao que se sinala ao
final deste manual.

A VOTACIÓN PÓDESE INTERROMPER OU SUSPENDER NOS
SEGUINTES CASOS:

- Interrupción: O presidente ou presidenta deberá interromper a vota-
ción cando advirta a ausencia de papeletas dalgunha candidatura e
non as poida suplir mediante papeletas subministradas polos/polas
interventores/as ou polos/polas apoderados/as da correspondente
candidatura. Neste caso, o presidente ou a presidenta comunicará
por teléfono tal feito á Xunta Electoral de Zona que, inmediata-
mente, proveerá a subministración de novas papeletas.
A interrupción non pode durar máis dunha hora e a votación pro-
rrogarase tanto tempo como estivese interrompida.

- Suspensión: a suspensión da votación prodúcese, ben por inte-
rrupción superior a unha hora, ou ben por calquera motivo que faga
imposible o acto da votación.
O presidente ou a presidenta, antes de adoptar esta decisión de
suspender a votación, debe recabar o parecer de todos os membros
da mesa e, se as circunstancias o permiten, debe consultar por
teléfono á Xunta Electoral de Zona.
Unha vez adoptada a decisión de suspender a votación, que se reflec-
tirá nun escrito razoado, o presidente ou a presidenta ordenará a des-
trución de todas as papeletas depositadas ata o momento nas urnas
e enviará inmediatamente unha copia do devandito escrito á Xunta
Electoral Provincial, xa sexa en man ou por correo certificado. Sus-
pendida a votación nunha mesa, a Xunta Electoral de Zona convoca-
rá novas eleccións na mesa dentro dos dous días seguintes.

7. DESENVOLVEMENTO DA VOTACIÓN

1º OS/AS ELECTORES/AS ACHEGARÁNSE Á MESA DUN NUN.

2º O ELECTOR OU A ELECTORA MANIFESTARÁ O SEU NOME E APELIDOS
ao presidente ou á presidenta.
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3º OS/AS VOGAIS E OS/AS INTERVENTORES/AS COMPROBARÁN A IDEN-
TIDADE DO/DA ELECTOR/A. Para iso, deberá presentar calquera dos se-
guintes documentos:
- Documento nacional de identidade (DNI). Non serve o resgardo do DNI en
trámite, posto que nel non aparece fotografía do elector ou da electora.

- Pasaporte (con fotografía).
- Permiso (carné) de conducir (con fotografía).
- Os/As cidadáns da Unión Europea poderán identificarse coa tarxeta de
residencia se a posúen.

ACEPTARASE A PRESENTACIÓN DESTES DOCUMENTOS AÍNDA QUE
ESTEAN CADUCADOS, PERO HAN DE SER OS ORIXINAIS. NON SE
ACEPTARÁN FOTOCOPIAS.

SE A PESAR DA EXHIBICIÓN DALGÚN DESTES DOCUMENTOS, XOR-
DEN DÚBIDAS SOBRE A IDENTIDADE DO/DA ELECTORA, A MESA
DECIDIRÁ POR MAIORÍA, TENDO EN CONTA OS DOCUMENTOS
ACHEGADOS E O TESTEMUÑO QUE POIDAN PRESENTAR OS/AS
ELECTORES/AS PRESENTES.
ESTAS CIRCUNSTANCIAS DÉBENSE ANOTAR NA ACTA DE SESIÓN.

4º COMPROBACIÓN DE QUE O ELECTOR OU A ELECTORA ESTÁ INSCRI-
TO/A NA LISTA DO CENSO ELECTORAL:
Os/As vogais e os/as interventores/as deben comprobar que o elector ou a

electora figura na lista do censo.

Na lista do censo electoral figuran inscritos/as os/as electores/as que
poden votar na mesa.
Esta lista debe estar entre a documentación facilitada á mesa.

Se o elector ou a electora non figura na lista do censo, só poderá votar na
mesa se presenta un dos seguintes documentos:
A) Sentenza xudicial que recoñeza o dereito do/da votante a estar inscrito

no censo da mesa.
B) Certificación censual específica, expedida pola delegación provincial

da oficina do censo electoral, que lle habilite para facer efectivo o seu
dereito ao voto nesa mesa.
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Unha certificación censual específica é un medio polo que o cidadán ou
a cidadá pode acreditar que está inscrito ou inscrita no censo electoral
vixente, aínda que non figure, ou figure con datos incorrectos, nos exem-
plares certificados das listas do censo postos a disposición das mesas
electorais.

As certificacións censuais poden ser de dous tipos:
1. De Alta no Censo: refírense a cidadáns/cidadás que están inscritos/as no
censo electoral, pero que non figuran na lista certificada enviada á mesa.
2. De Corrección de Erros Materiais: teñen por finalidade corrixir algúns dos
datos (o nome, os apelidos ou a data de nacemento) dos/das votantes que
están incluídos/as na lista certificada do censo enviada á mesa.

As certificacións censuai específicas poden solicitarse á oficina do
censo electoral persoalmente polo/pola elector/a ata o mesmo día da
votación e antes da hora de peche dos colexios electorais.
Poden ser solicitadas por fax, a través do concello, e remitidas aos/ás
interesados/as por este mesmo medio. Será válido tanto o orixinal da
certificación como a recibida por fax a través do concello respectivo.
As certificacións censuais específicas debense ter en conta na lista
numerada de votantes para despois computalas debidamente nas actas
de escrutinio e de sesión.

CERTIFICACIÓN DE ALTA NO CENSO CERTIFICACIÓN DE CORRECCIÓN DE ERROS
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As certificacións censuais específicas NON DEBEN CONFUNDIRSE
COAS TARXETAS CENSUAIS, que para os efectos de información remi-
te a oficina do censo electoral a todos/as os/as electores/as.

Estas tarxetas censuais:
- NON SIRVEN PARA IDENTIFICAR aos/ás electores/as.
- NON SIRVEN PARA PERMITIR VOTAR aos/ás electores/as.

As certificacións censuais espe-
cíficas TAMPOUCO DEBEN
CONFUNDIRSE CO CERTIFICA-
DO DE INSCRICIÓN NO CENSO,
que se inclúe na documentación
do voto por correo.

TARJETA CENSAL

CERTIFICADO DE INSCRICIÓN NO CENSO
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ADEMAIS, DEBE TERSE EN CONTA:
- Non poden votar presencialmente na mesa, aínda que estean incluí-
dos no seu censo, as persoas que solicitaran emitir o voto por correo
(aparecerá unha letra “C” á beira do seu nome na lista do censo, ou
figurará nunha “relación de electores/as da mesa que solicitaron o
voto por correo”, que figura como apéndice á lista do censo).

- Non poden votar na mesa, aínda que estean incluídos/as no seu censo
da mesma, os/as interventores/as acreditados/as ante outra mesa.

- Poden votar na mesa, aínda que non estean incluídos/as no seu censo,
os/as interventores/as acreditados/as ante esta.

5º RECEPCIÓN DO SOBRE DE VOTACIÓN
O voto é secreto.
O elector ou a electora entregará pola súa propia man ao presidente ou a
presidenta o sobre de votación pechado.

Os/As electores/as que non saiban ler, ou que pola súa discapacidade no
poidan elixir a papeleta, ou non poidan colocala dentro do sobre, ou non
poidan entregala ao presidente ou a presidenta da mesa, poden pedir a
axuda dunha persoa da súa confianza.

6º INTRODUCCIÓN DO SOBRE NA URNA
A continuación, o presidente ou a presidenta fará o seguinte:
a) Non debe ocultar nin un momento o sobre á vista do público.
b) Dirá en voz alta o nome do elector ou da electora, e engadirá “vota”.
c) Introducirá o sobre na urna.

Lembre que antes de introducir o sobre na urna, hase de ter comprobada
a identidade do elector ou da electora e a súa inscrición no censo.
O sobre debe ser introducido na urna polo presidente ou pola presidenta,
non polo elector ou pola electora.

7º ANOTAR AO ELECTOR OU Á ELECTORA NA LISTA NUMERADA DE
VOTANTES:
A) Os/As vogais e, no seu caso, os/as interventores/as que o desexen, ano-
tarán na lista numerada de votantes o nome e apelidos dos/das electo-
res/as pola orde en que emitan o voto.
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B) Ademais, indicarán o número con que figuran na lista do censo electo-
ral, ou, no seu caso, que achegaron unha certificación censual específica.

O elector ten dereito a examinar se foi ben anotado o seu nome e ape-
lidos na lista numerada de votantes.

VOTACIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL COÑECEDO-
RAS DO SISTEMA BRAILLE, que utilicen o procedemento de voto acce-
sible regulado regulamentariamente (no caso de que na mesa electoral
na que vostede foi designado/a membro haxa algunha persoa ou persoas
que solicitaron a utilización deste procedemento)
O/A presidente/a da mesa electoral ou, no seu caso, algún dos/das
vogais, entregará ao/á elector/a con discapacidade visual que comuni-
que a súa intención de utilizar o procedemento de voto accesible a
documentación que integra este procedemento, previa comprobación,
mediante a exhibición do DNI, da súa inclusión no listado que obra en
poder da mesa electoral, das persoas que comunicaron a intención de
utilizar o devandito procedemento.
Na documentación entregada, o/a elector/a atopará unhas instrucións
explicativas sobre a súa utilización, impresas en sistema braille.
Así mesmo, o/a presidente/a da mesa electoral ou, se é o caso, algún/-
algunha dos/das vogais indicaralle e facilitaralle o acceso ao espazo do
colexio electoral habilitado para o manexo da documentación entregada.
Unha vez seleccionada a súa opción de voto, seguirase o mesmo pro-
cedemento de votación descrito para a totalidade dos/das electores/as.
Sen prexuízo da utilización do procedemento de voto accesible que
facilita ás persoas con discapacidade visual o exercicio do dereito de
sufraxio, estas persoas, se o desexan, poden seguir facendo uso da
posibilidade de ser asistidos por unha persoa da súa confianza para
poder exercer o seu dereito de voto.
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8. FINAL DA VOTACIÓN (20:00 HORAS)

ÁS 20,00 HORAS, O PRESIDENTE OU A PRESIDENTA ANUNCIARÁ EN VOZ
ALTA QUE VAI CONCLUIR A VOTACIÓN.

Se a votación se tivese que interrompir, o horario da votación debe prorro-
garse durante tanto tempo como durase a interrupción.

Se despois de anunciarse o final da votación quedasen no local electoral ou
no acceso a el electores/as que aínda non votasen, o presidente ou a presi-
denta deixaralles votar, e non permitirá que vote ninguén mais.
Acto seguido, unha vez que vote o/a último/a elector/a presente no local, o/a
presidente/a introducirá na urna os sobres que conteñan as PAPELETAS DE
VOTO REMITIDAS POR CORREO, correspondentes a aquelas persoas que o
solicitaron, ben desde España ou ben desde o estranxeiro.

Para iso, deben seguirse os seguintes pasos:
1º Abrir, dun nun, os sobres remitidos ao presidente ou a presidenta da
mesa e comprobar que conteñen o certificado de inscrición no censo do
elector ou da electora e o sobre de voto por correo.
O SOBRE QUE CONTEN A PAPELETA DO VOTO NON DEBE ABRIRSE.

Finalización da votación e do escrutinio

A partir das 8 da tarde

08. Final da votación (20:00 horas).
09. Votan os Membros da Mesa e os/as Interventores/as.
10. Sinatura da Lista Numerada de Votantes.
11. Escrutinio.
12. Anunciar o resultado da votación.
13. Elaborar a Acta de escrutinio.
14. Elaborar a Acta de sesión.
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Se falta o certificado de inscrición no censo, non pode considerarse como
voto válido, nulo ou en branco, porque non pode contabilizarse ao/á
votante. Por este motivo, debe destruírse o sobre e toda a documentación
que contén.

2º Comprobar que o elector ou a electora está inscrito/a no censo da mesa.
3º Introducir na urna correspondente o sobre de votación.
4º Anotar ao/á elector/a na lista numerada de votantes.

Os/As vogais serán os/as encargados/as de anotar o nome do/da elector/a na
lista numerada de votantes.

9. VOTAN OS MEMBROS DA MESA E OS/AS INTERVENTORES/AS.

A continuación, poderán votar os membros da mesa e os/as interventores/as
acreditados/as na mesa. O/A presidente/a introducirá os sobres na urna.

Na lista numerada de votantes indicarase a sección e a mesa electoral
dos/das interventores/as que non figuren no censo da mesa.

10. SINATURA DA LISTA NUMERADA DE VOTANTES

Finalizadas estas operacións, os/as vogais e os/as interventores/es asinarán a
lista numerada de votantes.

A sinatura porase nos seguintes lugares da lista:
- Á marxe de cada unha das follas, e tamén
- inmediatamente debaixo do último nome escrito.

11. ESCRUTINIO

Terminada a votación, procederase, de forma inmediata e sen interrupción, a
escrutar os votos.
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O escrutinio é público e non se pode suspender ata que se contaran
todos os votos.
O presidente ou a presidenta ordenará a expulsión inmediata das per-
soas que entorpezan ou que perturben o escrutinio.

O ESCRUTINIO DE RESULTADOS DÉBESE FACER DA SEGUINTE FORMA:
1. O presidente ou a presidenta da mesa

- abrirá a urna,
- sacará, un a un, os sobres da urna, abriraos e lerá en voz alta a denomi-
nación da candidatura votada.

Os sobres abertos hanse de conservar para o seu reconto posterior.

Ao examinar os sobres e as papeletas, ademais de votos válidos a can-
didaturas, poderán encontrarse casos de:

• votos en branco, e
• votos nulos

Estas dúas categorías teranse en conta para os efectos do reconto e a
determinación do resultado da votación.

Son VOTOS EN BRANCO:
- Os sobres que non conteñan papeleta.

Son VOTOS NULOS:
- Os que se emiten en sobres ou en papeletas diferentes do modelo
oficial

- As papeletas sen sobre.
- Os sobres que conteñan máis dunha papeleta de distintas candi-
daturas (se se inclúen varias papeletas da mesma candidatura,
cóntase como un só voto válido).

- Os que se emiten en sobres alterados.
- Os votos emitidos en papeleta que no momento da apertura do
sobre presente calquera tipo de alteración, ben porque se modifi-
cara, se engadira, se sinalara ou se riscara o nome dun/dunha can-
didato/a ou a denominación, as siglas ou o símbolo da candidatu-
ra, ou se alterara a orde da candidatura, ben porque se inclúan
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aspas, cruces, raias, expresións ou lemas no anverso ou no reverso
da papeleta, ou porque a papeleta estea rota ou resgada.

- Mostrará cada papeleta, unha vez lida, aos/ás vogales, aos/ás intervento-
res/as e aos/ás apoderados/as.

Se algún/algunha notario/a, algún/algunha candidato/a, ou algún/algunha
representante de candidatura presente no acto de escrutinio tivese dúbi-
das sobre o contido dunha papeleta, poderá pedila para o seu exame ante
os/as membros da mesa.

2. A mesa electoral:
- Comprobará que o número de sobres extraídos da urna coincide co
número de votantes anotados/as na lista numerada de votantes.

A lista numerada de votantes incluirá aos/ás votantes que achegaron a
certificación censual específica de alta no censo da mesa.
Estas persoas, en principio, non estaban incluídas na lista do censo
que manexa a mesa, pero votarían tamén na correspondente mesa elec-
toral ao achegar a devandita certificación censual específica de alta.

- Resolverá as reclamacións e protestas contra o escrutinio. O presidente
ou a presidenta preguntará se hai algunha protesta que facer contra o
escrutinio. Se a hai, a mesa a resolverá por maioría dos seus membros.

- Destruirá as papeletas de votación en presenza dos asistentes.

Non obstante, NON SE DEBEN DESTRUIR as seguintes papeletas:
- Aquelas ás que se lles negase a validez (votos nulos).
- Aquelas que fosen obxecto dalgunha reclamación.

Coas papeletas que non se destrúan, débese facer o seguinte:
- Os membros da mesa poñerán a súa sinatura nelas.
- Uniránse á acta de sesión (unha vez que se redacte, ao finalizar o
escrutinio),

- Incluiranse no sobre número 1.
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12. ANUNCIAR O RESULTADO DA VOTACIÓN

O presidente ou a presidenta anunciará, en voz alta, o resultado da votación.

Neste anuncio, debe indicar os seguintes datos:
- O número de electores/as censados/as (os/as que figuren nas listas cer-
tificadas do censo electoral).

- O número de certificacións censuais achegadas (débense reflectir por
separado as certificacións de alta no censo e as certificacións de correc-
ción de erros materiais).

- O número de votantes.
- O número de votos nulos.
- O número de votos en branco.
- O número de votos obtidos por cada candidatura.

13. ESTENDER A ACTA DE ESCRUTINIO

Despois de anunciar o resultado das eleccións, estenderase a acta de escru-
tinio. Para iso farase o seguinte:

• Cubrir o seguinte impreso (acta de
escrutinio) que debe figurar entre
a documentación da mesa):

• Asinar a acta de escrutinio:
A acta de escrutinio asinarase po-
lo/pola presidente/a da mesa, polos/-
polas dous/dúas vogais e polos/polas
interventores/as das candidaturas.

• Fixar a acta de escrutinio na entra-
da do local.
O orixinal da acta de escrutinio
hase de fixar na parte exterior ou
na entrada do local.

• Entregar copias da acta de escru-
tinio.

ACTA DE ESCRUTINIO
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Entregaranse copias da acta ás seguintes persoas, e pola seguinte orde:

1. En primeiro lugar, ao/á representante da Administración.

O/A representante designado/a pola Administración recollerá a copia da
acta de escrutinio da mesa electoral co obxecto de que o Goberno poida
facilitar a información provisional sobre os resultados da elección.

2. Despois, aos/ás representantes de candidatura, aos/ás interventores/as,
aos/ás apoderados/as ou aos/ás candidatos/as que o soliciten.

Só se debe entregar unha copia da acta por cada candidatura.

14. ACTA DE SESIÓN

A continuación, hase de estender a acta de sesión, para o que se fará o
seguinte:
1. Cubrir o seguinte impreso (acta de sesión) que debe estar entre a docu-

mentación da mesa:

ACTA DE SESIÓN
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2. Asinar a acta de sesión:
As actas de sesión asinaranse polo/a presidente/a da mesa, os/as
dous/dúas vogais e os/as interventores/as das candidaturas.

3. Entregar copias da acta de sesión.
Os/As representantes das candidaturas, os/as apoderados/as, os/as
interventores e os/as candidatos/as teñen dereito a que se lles expida
inmediatamente a copia da acta.

15. PREPARAR OS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

Finalizadas as operacións anteriores, prepararase a documentación electoral.
Isto require:

1. DISTRIBUIR A DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN TRES SOBRES:

A) SOBRE NÚMERO 1.

No sobre número 1 débense incluír os seguintes documentos:

1. Orixinal da acta de constitución da mesa.
A acta de constitución da mesa ten carácter autocopiativo e os mem-
bros da mesa contarán cun número suficiente de exemplares para a
entrega das copias correspondentes a quen estean autorizados/as a
recibilas.

2. Orixinal da acta de sesión.

3. Os documentos aos que se faga referencia na acta de sesión. En parti-
cular, incluiranse os seguintes documentos: a lista numerada de votan-
tes, as certificacións censuais achegadas, os talóns das credenciais

Preparación e entrega da documenta-
ción electoral. Fin das funcións da Mesa
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dos/as interventores/as, a lista do censo electoral utilizada e as papele-
tas nulas ou que foran obxecto de reclamación.

B) SOBRES NÚMERO 2 E NÚMERO 3.

En cada un dos sobres 2 e 3, incluiranse os seguintes documentos:
- Unha copia da acta de constitución da mesa, e
- copia da acta de sesión.

2. PECHAR OS SOBRES E ASINALOS
Unha vez que estean pechados os sobres, o/a presidente/a, os/as vogais e os/as
interventores/as poñerán as súas sinaturas neles, de forma que estas crucen
as solapas.

16. ENTREGA DE LOS SOBRES

1º ENTREGAR OS SOBRES 1 E 2 NO XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA
OU DE PAZ

- O presidente ou a presidente debe entregar os sobres 1 e 2, no xulgado
de primeira instancia ou de paz, na circunscrición na que se atope a
mesa.

Poderán acompañar ao/á presidente/a un/unha vogal e os/as intervento-
res/as que o desexen.
As forzas e corpos de seguridade acompañarán e, se fose preciso, faci-
litarán o desprazamento destas persoas.

- O xuíz ou a xuíza recibirá a documentación e asinará o correspondente
recibo (que se debe atopar entre a documentación da mesa).

UNHA VEZ ENTREGADOS OS SOBRES NÚMERO 1 E NÚMERO 2
AO/A XUIZ/A FINALIZAN AS FUNCIÓNS DOS MEMBROS DA MESA
QUE ACUDIRON AO XULGADO
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2º ENTREGARLLE O SOBRE NÚMERO 3 AO/Á EMPREGADO/A DE CORREOS
- Un/Unha dos/das vogais, polo menos, debe permanecer no local electo-
ral ata que se efectúe a entrega do sobre número 3.

- O servizo de Correos enviará un/unha empregado/a á mesa electoral, para
recoller o sobre número 3.

- O/A empregado/a de Correos farase cargo do sobre e asinará o corres-
pondente recibo (que se debe atopar entre a documentación da mesa).

UNHA VEZ ENTREGADO O SOBRE NÚMERO 3 AO/A EMPREGADO/A
DE CORREOS FINALIZAN AS FUNCIÓNS DO/DA VOGAL QUE PERMA-
NECEU NO LOCAL ELECTORAL

ELECCIÓNS
PARLAMENTO
EUROPEO 2009
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Orde Pública

A estrita observancia das normas da orde pública resulta esencial durante a
xornada electoral, e será o/a presidente/a da mesa o/a responsable do cum-
primento destas.

O mantemento da orde dentro do local electoral, e incluso nas proximidades,
é indispensable para garantir a liberdade de voto dos/as electores/as.

1. FACULTADES DO/DA PRESIDENTE/A DA MESA

• O/A presidente/a da mesa ten, dentro do local electoral, a autoridade
exclusiva de cara á estrita observancia das normas de mantemento da
orde pública co fin de asegurar a liberdade dos/das electores/as e o cum-
primento da lei.

• Para estes efectos, o/a presidente/a da mesa electoral, pode solicitar a
intervención das forzas e corpos de seguridade, destinadas a protexer os
locais electorais.

• As forzas e corpos de seguridade débenlle prestar ao/á presidente/a, den-
tro e fóra dos locais electorais, o auxilio que requira.

2. NORMAS DE ORDE PÚBLICA

• A entrada ao local electoral ha de estar sempre libre e accesible para as
persoas que teñen dereito a entrar nel.

Só teñen dereito a entrar nos locais electorais as seguintes persoas:
- Electores/as, e persoas que lles deben prestar asistencia, se o nece-
sitan.

- Representantes das candidaturas.
- Candidatos/as.



MANUAL PARA OS/AS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS 31

- Apoderados/as e interventores/as.
- Notarios/as.
- Axentes da autoridade requiridos polo/pola presidente/a.
- Membros das xuntas electorais.
- Xuíces/Xuízas de instrución e os/as seus/súas delegados/as
- Representantes da Administración.
Calquera outra persoa necesita autorización do/da presidente/a para
permanecer no local.

• Non se debe permitir que no local ou nas súas inmediacións se formen
grupos que poidan entorpecer o acceso ao colexio electoral.

• Non se debe admitir a presenza nas proximidades do local de persoas
que poidan dificultar ou coaccionar o libre exercicio do dereito de voto.
O/A presidente/a da mesa debe tomar todas as medidas que estime con-
venientes para evitalo.

• Ninguén pode entrar no local electoral con armas nin instrumentos que
poidan ser usados como tales, coa excepción dos axentes encargados de
protexer o local cando sexan requiridos polo/pola presidente/a.

• Nin no local electoral nin nas súas inmediacións se poderán realizar
actos de propaganda electoral.

3. ANOTACIÓN DE INCIDENTES NA ACTA DE SESIÓN

Faranse constar na acta de sesión os incidentes que afectasen á orde no local
electoral, con indicación do nome e apelidos de os que os provocaron.


