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Mahaiko kide izendatzeak ekarri dizkizun eginkizunak behar bezala bete ahal 
izateko, eskuliburu hau prestatu dugu. Irakur ezazu arretaz eta, ahal dela, 
hauteskunde-eguna baino nahikoa denbora lehenago. 

Hauteskunde-mahaiko kidea izatea herritarren betebehar saihestezina da. 
Hauteskunde-mahaiak osatzeko 500.000 pertsona baino gehiago behar dira 
(kide titular eta ordezkoen artean), eta hauteskundeak ezingo lirateke egin 
pertsona horiek guztiak, zu zeu bezalaxe, ahalegina egiteko prest ez baleude.

NOLA IZENDATZEN DIRA HAUTESKUNDE-MAHAIETAKO 
KIDEAK?

Udalek hautatzen dituzte, jendaurrean zozketa eginda; hirurogeita hamar urte 
baino gutxiago izanik irakurtzen eta idazten dakitenen artean egiten da zozketa.  

Mahaia eratzeko, hiru pertsona egon behar dira, nahitaez: mahaiburua eta bi 
mahaikide, eta bakoitzaren bina ordezko.

Mahaiburua da agintari gorena, eta hark erabakiko du zer egin edozein 
egoeraren aurrean.

ZEIN ESKUBIDE ETA BETEBEHAR DITUZTE HAUTESKUNDE-
MAHAIETAKO KIDEEK?

Mahaiko kide izendatutakoek, betiere hauteskunde-egunean egiteko horretan 
aritu badira, honako eskubide hauek dituzte:

- 62,61	euroko	dieta.
- Ordaindutako baimena bozketaren egunerako, laneguna bada; eta 

hauteskunde-egunaren 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 Gobernuaren 
Ordezkaritzarekin/Ordezkariordetzarekin.

Kargu horiek nahitaezkoa dira; hortaz, hauteskunde-mahaietako kide 
izendatutako herritarrak hauteskunde-egunean beren eginbeharra betetzera 
ez agertzea hauteskunde delitua da.

SARRERA
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HAUTESKUNDE-MAHAIKO KIDEEN EGITEKOAK 
HAUTESKUNDE-EGUNEAN - KRONOLOGIKOKI  -

GOIZEKO 08:00AK ETA 09:00AK BITARTEAN

GOIZEKO 08:00ETAN 

Hauteslekuan bildu, hauteskunde-materiala egiaztatu, 
hauteslekua ondo dagoela egiaztatu eta ikuskatzaileei 
kargua eman.

1. HAUTESLEKUAN BILDU

Bozketa-eguneko goizeko 08:00etan hauteslekuan egon beharko dira Mahaiko 
kide guztiak eta ordezkoak. Behin Mahaia eratuta, titularren bat ordezkatu 
behar izan ez badute, ordezkoak beren betebeharretatik salbuetsita daude, 
eta hauteslekutik alde egin dezakete.

Mahaiburu titularra azaltzen ez bada, eta haren ordezkoak ere ez, lehen edo 
bigarren mahaikideak hartuko du mahaiburu kargua, eta mahaikide horren 
ordezkoa jarriko da mahaikide.
                           
Hori guztia eginda ere Mahaia eratu ezin bada, Legeak agindu bezala hiru kide 
bildu ez direlako (mahaiburua eta bi mahaikide), honako hau egingo da:

1. Bertaratu diren mahaiko kideek edo, hala badagokio, gobernu-agintariek 
gertatutakoaren berri eman beharko diote Eskualdeko Hauteskunde 
Batzordeari, eta gainera, gertatutakoa idatziz jaso eta posta ziurtatu 
bidez bidali beharko dute.

2. Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak esku hartuko du, eta Mahaia 
zeinek osatuko duten erabakiko du. Batzordeak bere esku izango du 
mahaikideak hauteslekuan daudenen artetik aukeratzea.

Esandakoa eginda ere, ezin bada Mahaia 10:00ak aurretik osatu, bertan 
dauden kideek edo gobernu-agintariek horren berri eman beharko diote 
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Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari, eta Batzordeak bi egun igaro baino 
lehen beste bozketa baterako deia egingo du. Deia hauteslekuko atean ipiniko 
da, eta Hauteskunde Batzordeak beste kide batzuk izendatuko ditu.

2. HAUTESKUNDE-MATERIALA EGIAZTATU

Noiz edo noiz  ondoren aipatutakoren bat falta dela ohartuz gero, Eskualdeko 
Hauteskunde Batzordeari jakinarazi behar diozu berehala, falta dena ekar 
dezan.

2.1. EGIN BEHARREKO HAUTESKUNDE BAKOITZEKO HAUTESTONTZI 
BAT:

- Diputatuen Kongresurako hauteskundeetarako hautestontzi bat.

- Senaturako hauteskundeetarako hautestontzi bat.

Akats edo nahasterik ez sortzeko, hautestontziak garbi seinalatu edo 
identifikatu	 behar	 dira,	 hauteskunde-prozesu	 bakoitzean	 erabiliko	 den	
gutun-azalaren aurrealdea eta atzealdea erakutsiz. 

Hautestontziak 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 hautestontzi bat Eskualdeko Hauteskunde Batzordetik.

                            
2.2. BOTOA AUKERATZEKO KABINA

Bozkatzen den gela berean egon beharko da, gelako sarreraren eta 
hauteskunde-mahaiaren tartean, hain zuzen.

2.3. GUTUN-AZALAK ETA BOTO-ORRIAK

Egun osoan, eta bozketak irauten duen bitartean, hauteskunde bakoitzera 
aurkeztu diren hautagai-zerrenda guzti-guztien gutun-azal eta boto-orri nahikoa 
egon behar da.
Hautagai-zerrenda guztietako boto-orriak jarriko dira kabinan edo, bestela, 

Gogoan izan: Gorabehera honetan eta bestelakoetan, mahaikoek 
administrazioaren ordezkariaren laguntza izango dute, hauteslekuan egongo 
da-eta goiz-goizetik.
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kabinaren ondoko mahai txiki batean.

Hona hemen hauteskunde bakoitzeko boto-orrien eta gutun-azalen kolorea:

- Diputatuen Kongresurakoak: zuria.
- Senaturakoak: sepia.

2.4. HAUTESKUNDE-AGIRIAK

- MAHAIARI DAGOKION HAUTESLE-ERROLDAKO ZERRENDAK

Mahaiak honako hauek izango ditu:

o Espainiako hautesle-erroldako zerrendaren bi ale ziurtatu.

Bi aleetako bat gelako sarreran jarriko da, hautesleek ikusteko aukera izan 
dezaten.

Beste alea mahaikoen eskueran egongo da, dena delako boto-emailea 
erroldan ageri den ala ez begiratu ahal izateko. Bozketa amaitzean, ale 
hori Mahaiak prestatu beharreko hauteskunde-agirien artean sartuko da, 
nahitaez.

- AKTAK (eratze-akta, boto-zenbaketaren akta eta bilkura-akta)

Ondorengo akten inprimakiak egon beharko dira:

o Mahaiaren eratze-akta (ikus eredua 13 orrian)

Hauteskunde-mahaia berbera da bi hauteskundeetarako. Horregatik, 
Mahaia eratu dela adierazten duen agiria bakarra da hauteskunde 
guztietarako.

o Boto-zenbaketaren akta (ikus eredua 23 orrian)

Hauteskunde bakoitzeko, akta bat egingo da: 

- Diputatuen Kongresurako hauteskundeen akta.

- Senaturako hauteskundeen akta. 
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o Bilkura-aktak (ikus eredua 24 orrian) 

Boto-zenbaketaren akten antzera, hauteskunde bakoitzeko, bilkura-akta 
bat egingo da.

- TXANTILOI OSAGARRIA

Senaturako boto-orrien zenbaketa errazteko.

- BOTO-EMAILEEN ZERRENDA ZENBAKIDUNA  

Mahaiak idatziko du hautesle bakoitzak zein hauteskundetarako eman 
duen botoa –egingo den hauteskunde bakoitzari dagokion zutabean–, eta 
zein hauteskundetan abstenitu den, hala badagokio.

- BOZKATU IZANAREN ZIURTAGIRIA, hala eskatzen duten boto-emaileei 
emateko.

LISTA NUMERADA DE VOTANTES / BOTO-EMAILEEN ZERRENDA ZENBAKIDUNA

M.1b  Lista numerada de votantes / Boto-emaileen zerrenda zenbakiduna

NÚMERO DE ORDEN
HURRENKERA-ZENBAKIA

ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK

NOMBRE Y APELLIDOS
IZEN-ABIZENAK

EN LA
VOTACIÓN
BOZKETAN

EN EL CENSO 
DE LA MESA

MAHAIKO 
ERROLDAN

C
O

N
G

R
ES

O
KO

N
G

R
ES

U
A

SE
N

AD
O

SE
N

AT
U

A

ELECCIONES / HAUTESKUNDEAK

Circunscripción Electoral
Hauteskunde-barrutia

Municipio
Udalerria

Distrito Censal
Errolda-barrutia

Sección
Atala

Mesa
Mahaia

Relación numerada y formalizada de los electores que, en las elecciones ..................................................................................... celebradas en el día 

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

……….......……….(e)an egin diren ……………...............................................................… hauteskundeetan botoa eman duten hautesleen 

zerrenda zenbakiduna eta formalizatua. Zein hurrenkeratan bozkatu duten eta hauteskunde-erroldan zer zenbaki duten ere zehazten da

TOTAL /GUZTIRA

LISTA NUMERADA DE VOTANTES / BOTO-EMAILEEN ZERRENDA ZENBAKIDUNA 

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.

Gaur egin diren hauteskundeetan botoa eman duten hautesleen zerrenda zenbakiduna
eta formalizatua. Zein hurrenkeratan bozkatu duten eta hauteskunde-erroldan zer
zenbaki duten ere zehazten da.

Recuerde:

En estas elecciones solo pueden votar los españoles mayores de edad inscritos en el censo 
electoral y que no se hallen privados del derecho de sufragio.

   Hauteskunde hauetan, hauteskunde-erroldan inskribatuta dauden espainiar adin nagusikoek
   bakarrik eman dezakete botoa, baldin eta botoa emateko eskubidea kenduta ez badute.

- 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-1 a. Portada Lista Numerada de Votantes 

Gogoan izan:

- Mahaikideek eta ikuskatzaileek boto-emaileen zerrenda zenbakidunean sinatuko dute, orri guztien ertzetan
 eta idatzitako azken izenaren azpian (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 
 88.4 artikulua). 

- Boto-emaileen zerrenda zenbakidunean, Mahaiko erroldan ageri ez diren ikuskatzaileen hauteskunde-atala 
zehaztuko da (aipatutako Lege Organikoaren 88.3 artikulua)

M-1 a. Boto-emaileen zerrenda zenbakidunaren portada

ELECCIONES / HAUTESKUNDEAK

Boto-emaileen zerrenda zenbakidunaren eredua
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- MAHAIAN IKUSKATZAILE ARITUKO DIRENEN IZENDAPEN-AGIRIEN 
KOPIAK (ikuskatzaileei eta ahalordedunei buruz, ikus 28or.).
  
Izendapen-agiriak hautagai-zerrendetako ordezkariek ikuskatzaileak 
izendatzeko erabiltzen dituzten agiriak dira. Agirion kopiak Mahaiak bozketa 
amaitzean prestatu behar duen 1 zenbakiko gutun-azalean sartuko dira.

                                        

- DENA DELAKO MAHAIKO HAUTESLEEN ZERRENDAN AGERTU 
BAINA BESTE MAHAI BATEAN IKUSKATZAILE DIHARDUTENEN 
IZENDAPEN-AGIRIEN KOPIAK (hala badagokio).

ELECCIONES / HAUTESKUNDEAK
El/La Elector/a ......................................................................................................................................................................... 
emitió su voto en las Elecciones ...........................................................................

El/La Elector/a ...................................................................................................................................................... compareció en esta Mesa 
Electoral para emitir su voto a las Elecciones ................................................................................... , sin que pudiera serle aceptado por:

En ....................................................., a ............ de .................................. de ............       El/La Presidente/a / Lehendakaria

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

El/La Presidente/a / Lehendakaria

no figurar inscrito en el Censo / ez da ageri Erroldan inskribatuta
no justificar suficientemente su identidad / ez du behar bezala justifikatu bere nortasuna
suspensión de la votación / bozketa bertan behera geratu da
no constitución de la Mesa / mahaia ez da eratu

(*)

(*) Señálese con una cruz lo que proceda / Adierazi gurutze batez dagokiona
M.3 Certificado de votación / Bozkatu izanaren ziurtagiria

……………......................................................................................................................................…….. hautesleak botoa eman du 
……………………………. hauteskundeetan.

……......................................................................................………………………. hauteslea Hauteskunde-mahai honetara etorri da botoa 
emateko ......................................................................................…. hauteskundeetan, baina ezin izan zaio onartu arrazoi honengatik:

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

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

Bozkatu izanaren ziurtagiriaren eredua

Nº D.N.I./NAN ZK. Nº D.N.I. / NAN ZK.

Edad / Adina Edad / Adina

Num. / Zk. Piso / Solairua Num. / Zk. Piso / Solairua

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

Nº D.N.I./NAN ZK. Nº D.N.I. / NAN ZK.

Edad / Adina Edad / Adina

Num. / Zk. Piso / Solairua Num. / Zk. Piso / Solairua

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

Mesa/Mahaia Sección / Atala Distrito/Barrutia Municipio / Udalerria Provincia/Probintzia Mesa/Mahaia Sección / Atala Distrito/Barrutia Municipio / Udalerria Provincia/Probintzia

Para las elecciones / Hauteskundeak:

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

Nombre / Izena

De acuerdo con el artículo 78.1 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 eta artikulu horretan 
ezarritako ondorioetarako, goian adierazitako pertsona ikuskatzaile izendatzen dut hemen:

N.3a  -Nombramiento de Interventores - Matriz  /  N.3a  - Ikuskatzaileen izendapena - Matrizea                                                                                            
Sr./a. D/Dª  ........................................................................................................................... Jn./And.

De acuerdo con el artículo 78.1 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 eta artikulu 
horretan ezarritako ondorioetarako, goian adierazitako pertsona ikuskatzaile izendatzen dut hemen:

Lugar y fecha / Tokia eta eguna

N.3b  -Nombramiento de Interventores - Credencial    /    N3b  -  Ikuskatzaileen izendapena – Izendapen-agiria                                                                                       

EL/LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAEL/LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIA

Municipio / Udalerria

Para las Elecciones / Hauteskundeak:
Formación Política / Alderdi politikoa:

Municipio / Udalerria

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

emanda:

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

Profesión / Lanbidea

Distrito censal
Errolda-barrutia

Sección y Mesa
Atala eta Mahaia

Profesión / Lanbidea

Nombre / Izena

Domicilio / Helbidea

Asunto / Gaia
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A

IKUSKATZAILEAREN IZENDAPEN-AGIRIA

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONAREN DATUAK

JUNTA ELECTORAL ZONA DE 
ESKUALDEKO HAUTESKUNDE-

BATZORDEA:

1º Apellido / 1. abizena

Municipio / Udalerria

1º Apellido / 1. abizena 2º Apellido / 2. abizena

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

emanda:

Distrito censal
Errolda-barrutia

Domicilio / Helbidea

2º Apellido / 2. abizena

Domicilio / Helbidea

Profesión / Lanbidea

Nombre / Izena

Sección y Mesa
Atala eta Mahaia

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK

Municipio / Udalerria

Nombre / Izena

Domicilio / Helbidea

Profesión / Lanbidea

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONAREN DATUAK

Asunto / Gaia
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A

IKUSKATZAILEAREN IZENDAPEN-AGIRIA

JUNTA ELECTORAL ZONA DE: 
ESKUALDEKO HAUTESKUNDE-

BATZORDEA:

    Lugar y fecha / Tokia eta eguna

Formación Política / Alderdi politikoa:

1º Apellido / 1. abizena 2º Apellido / 2. abizena

ELECCIONES NOVIEMBRE 2011 / 2011KO AZAROKO HAUTESKUNDEAK ELECCIONES NOVIEMBRE 2011 / 2011KO AZAROKO HAUTESKUNDEAK

Ikuskatzailearen izendapen-agiriaren eredua
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Ikuskatzaileak Mahaiari dagokion hauteskunde-barruti berean badaude 
inskribaturik, akreditatuta dauden mahaian eman behar dute botoa.

Ez badaude inskribaturik Mahaiaren hauteskunde-barrutian, ezingo dute 
botoa eman ez mahai horretan, ez inskribatuta dauden mahaian; eta, 
beraz, posta bidez bozkatu beharko dute. 

- GUTUN-AZAL SORTA BAT ETA GUTUN-AZALAK EMAN IZANAREN 
AGIRIAK

Hiru gutun-azaleko sorta bat egongo da, eta horiek eman izanaren agiriak.

ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK

Circunscripción Electoral
Hauteskunde-barrutia

Municipio
Udalerria

Distrito Censal
Errolda-barrutia

Sección
Atala

Mesa
Mahaia

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

La Presidencia, Vocalías e Interventores en la referida Mesa Electoral, /Hauteskunde-mahai horretako lehendakariak, mahaikideek eta ikuskatzaileek, 

CERTIFICAN: / ZIURTATZEN DUTE:

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

  SOBRE 1: / 1. GUTUN-AZALA:

  - ORIGINAL DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
    HAUTESKUNDE-MAHAIA ERATZEKO 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:

   - Lista numerada de votantes / Boto-emaileen zerrenda zenbakitua.
   - Papeletas de votación nulas o que hayan sido objeto de reclamación / Boto-orri 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 / Ikuskatzaileen izendapen-agirien kopiak, edo  
      jatorrizko aleak, kopiak jaso ez badira

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

   - COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
     HAUTESKUNDE-MAHAIA ERATZEKO AKTAREN KOPIA
   - COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN
     BILKURA-AKTAREN KOPIA

VOCALÍAS / MAHAIKIDEAKLA PRESIDENCIA / LEHENDAKARIA

Los Interventores:
Ikuskatzaileak:

SOBRE Nº 
GUTUN-AZAL ZK.

S.5

(Indicar proceso / Adierazi prozesua)

ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK

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:
......................................e(t)an, aipatutako Hauteskunde-mahai horretatik bi gutunazal itxi hartu ditut, eta gutunazalen 
kanpoaldean Mahaiko kideek egiaztatzen dute gutunazaletan hauek daudela:

Sobre Nº 1 de las elecciones .................................................
1. gutunazala ............................................... hauteskundeak 

- Original del Acta de constitución de la Mesa. / Mahaiaren eratze-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-orri 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. / Ikuskatzaileen izendapen-agirien kopiak.

Sobre Nº 2 de las elecciones ................................................
2. gutunazala .............................................. hauteskundeak

- Copia del Acta de constitución de la Mesa. / Mahaiaren eratze-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 gutunazalak indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 100.4 artikuluan 
adierazitako eran sinatuta daude.

.....…………….....……..........……, a ……… de ……………………… de …………..

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

EL/LA JUEZ
EPAILEA:        …………….........................…….…………......................................................................

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

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:
......................................e(t)an, aipatutako Hauteskunde-mahai horretatik gutunazal itxi bat hartu dut, eta gutunazal 
horren kanpoaldean Mahaiko kideek egiaztatzen dute gutunazalean hauek daudela:

Sobre Nº 3 de las elecciones ...............................................................
3. gutunazala ............................................................. hauteskundeak

- Copia del Acta de constitución de la Mesa. / Mahaiaren eratze-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.
Gutunazala indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 100.4 artikuluan adie-
razitako eran sinatuta dago.

…………….....……..........……, a ……… de ……………………… de …………..

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

EL/LA EMPLEADO/A DEL SERVICIO DE CORREOS 
POSTA-ZERBITZUKO LANGILEA:                                   .......................................................................................
Recibo de entrega sobre 3 / 3. gutunazalaren hartu-agiria

Circunscripción electoral
Hauteskunde-barrutia

Municipio
Udalerria

Distrito censal
Errolda-barrutia

Sección
Atala

Mesa
Mahaia

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

 M.2. Recibo de entrega de sobres /  Gutunazalen hartu-agiria

Hauteskunde-agiriak bidaltzeko gutun-azal ereduak

Gutun-azalak eman izanaren agiriaren eredua
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BRAILLE BIDEZ BOZKATZEKO PROZEDURA: IKUSMEN-URRITASUNA 
IZAN ETA BRAILLE SISTEMA EZAGUTZEN DUTENENTZAKO BOZKETA

Hauteskunde-mahai batean itsu bat edo ikusmen-urritasuna duen 
norbait botoa ematekoa bada, eta, garaiz eta behar bezala, braille bidez 
bozkatzeko prozedura erabiltzeko eskatu badu, orduan, lehen adierazitako 
hauteskunde-agiriez gain, beste hauek ere izan beharko ditu hauteskunde-
mahai horrek:

•	 Ikusmen-urritasuna izanik braille 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/karpeta gogor horren edukia: 

o Maletako agiriak nola erabili azaltzen duen gida, braillez.
o Bozkatzeko bi gutun-azal estandar (ez braillez errotulatuak): 

bat Kongresurako hauteskundeetarako eta bestea Senaturako 
hauteskundeetarako.

o Gutun-azal handi bat, barruan Diputatuen Kongresurako 
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-orria (estandarra, ez 
braille sisteman idatzia) zein hautagai-zerrendari dagokion adierazteko, 
tintaz eta braille sisteman. 

o Txantiloi trokelatua (bi aldeetatik), eta barruan Senaturako hauteskundeei 
dagokien boto-orri estandarra.

o Zerrenda bat, baillez, Senaturako hautagaien izenekin.

3. HAUTESLEKUA ONDO DAGOELA EGIAZTATU

Hauteslekuak bozketa egiteko baldintza egokiak izan behar ditu. 
Hauteskunde-mahaiko kide guztientzako adina aulki eta mahai egon 
beharko dira, bai eta argi egokia eta bulegoko materiala ere.

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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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.

4. IKUSKATZAILEEK AURKEZTUTAKO IZENDAPEN-AGIRIAK 
JASO

Ikuskatzaileei eta ahalordedunei buruz, ikus 28 orria

•	 Goizeko 08:00ak eta 08:30ak bitartean, aurkezten diren ikuskatzaileen 
izendapen-agiriak jasoko ditu Mahaiak.

•	 Izendapen-agiriak aurkeztu ahala, zenbaki bana emango zaie, zein 
hurrenkeratan aurkeztu diren jasorik uzteko.

•	 Mahaiburuak erkatu egingo ditu izendapen-agiriak eta Mahaiari emandako 
agirien artean dauden kopiak, eta ea bat datozen begiratuko du.  Hala bada: 

	Ikuskatzaileari adieraziko zaio Mahaiak onarpena eman diola. 

	Ikuskatzaileen izena Mahaiaren eratze-aktan jasoko da, dagokion 
atalean (Mahaiak onarturiko ikuskatzaileen zerrendan).

	Izendapen-agiriak ikuskatzaileei itzuliko zaizkie; ez, ordea, Mahaiak 
kopiarik jaso ez badu. Kasu horretan, gorde egingo ditu, hauteskunde-
espedienteari eransteko, eta 1 zenbakidun gutun-azalean sartuko ditu, 
hauteskunde-eguna amaitzean.

Hautagai-zerrenda bakoitzeko, gehienez bi ikuskatzailek baino ezin izango 
dute jardun Mahaian. Hautagai-zerrenda batetik bi ikuskatzaile baino 
gehiago agertzen badira, izendapen-agiria lehenengo aurkeztu duten biei 
emango zaie kargua.

Izendapen-agiri bat nahikoa da egun berean egiten diren hauteskunde 
guztietan ikuskatzaile jardun ahal izateko, ikuskatzaileak ordezkatzen 
duen hautagai-zerrendak hauteskunde horietan parte hartuz gero.
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SOR DAITEZKEEN ARAZOAK:
	Mahaiak izendapenen kopiak jaso ez izana.
	Izendapenen egiazkotasunaz zalantza egitea.
	Ikuskatzaile moduan aurkeztu diren pertsonen nortasunaz zalantza 

egitea.
Horrelakoetan, mahaiburuak hauxe egin behar du:
-   Ikuskatzaileei kargua eman, hala eskatzen badute.
-  Gorabehera horien berri jaso Mahaia eratzeko aktan, gero argitu daitezen.

	Ikuskatzaileak 08:30ak jota agertzea Mahaira, behin eratze-akta 
egin eta gero.

Kasu horretan, ez zaie kargurik emango, baina Mahaian bozkatu ahal izango 
dute.

Gogoan izan: Izendapenen kopiak Mahaiak hauteskunde-egunaren 
amaieran prestatu behar dituen hauteskunde-agiriekin batera jaso behar 
dira. Kopia horiek jaso ez badira, izendapen-agiriak erantsi beharko dira.

GOIZEKO 08:30EAN

Hauteskunde-mahaiaren eratze-akta egin.

Mahaiburuak Mahaiaren eratze-akta bete eta sinatu egingo du, mahaikideekin 
eta dagokion atalean adierazitakoari jarraiki kargua eman zaien ikuskatzaileekin 
batera.

Aktaren kopia eska dezakete hautagai-zerrenden ordezkariek, ahalordedunek 
edo ikuskatzaileek. Hautagai-zerrenda bakoitzeko aktaren kopia bakarra 
emango da.

Mahaiburuak eratze-aktaren kopia ukatzen badio eskatzeko eskubidea 
duenari, edo berandu ematen badio, hark protesta egiteko aukera izango du. 
Protesta-agiriaren bi ale egingo dira, eta erreklamazio-egileak sinatu egingo 
ditu. Ale bat hauteskunde-espedienteari batuko zaio, eta beste alea boto-
zenbaketa orokorra egiteko eskumena duen hauteskunde-batzordeari bidaliko 
dio erreklamazio-egileak.

Gogoan izan: Mahaiaren eratze-akta bakarra da, eta hauteskunde 
guztietarako balio du.
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GOIZEKO 09:00ETATIK ARRATSALDEKO 08:00AK ARTE
BOZKETA

GOIZEKO 09:00ETAN

Mahaiburuak bozketaren hasiera iragarriko du, “hasi 
da bozketa”	esanez.

Hauteskunde-egun osoan mahaian egon behar dira mahaiko bi kide, 
gutxienez.            

Mahaiburuari dagokio hauteslekuko ordena zaintzea, eskuliburu honen 
amaieran	azaltzen	den	moduan	(“Ordena	publikoa”).

ELECCIONES/HAUTESKUNDEAK

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.

Seguidamente y personados los interventores designados, exhiben su credencial y se les da posesión de sus cargos.
Ondoren, izendatutako ikuskatzaileak etorri dira, izendapen-agiria erakutsi dute, eta kargua eman zaie.

Nombre y apellidos
Izen-deIturak

CaNdidatura a la que represeNtaN
Ordezkatzen duten hautagaI-zerrenda

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA
MAHAIAREN ERATZE-AKTA

PRESIDENTE/A:
LEHENDAKARIA:
VOCAL 1º :
1. MAHAIKIDEA:

VOCAL 2º :
2. MAHAIKIDEA:

ACM

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

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
IKUSKATZAILEAK

LOS VOCALES
MAHAIKIDEAK

PROVINCIA/ TERRITORIO HISTÓRICO
PROBINTZIA/LURRALDE HISTORIKOAREN

MUNICIPIO/EATIM
UDALERRIA/UALEE

DISTRITO CENSAL
ERROLDA-BARRUTIA

SECCIÓN
ATALA

MESA
MAHAIA

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

D/Dª.

CIRCUNSCRIPCIÓN/CUADRILLA
BARRUTIA/KOADRILA

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

jn./and.

Mahaiaren eratze-aktaren eredua

Gogoan izan: Noizbait bozketarako beharrezko den elementuren bat falta 
bada (hautestontzia, kabina, gutun-azalak, boto-orriak, dokumentazioa 
eta inprimakiak), mahaiburuak berehala jakinaraziko dio Eskualdeko 
Hauteskunde Batzordeari, falta dena ekar dezan.
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Kontuan izan bozketa ETEN edo BERTAN BEHERA UTZ daitekeela, betiere 
mahaiburuaren ardurapean.

Bozketa ETEN egin behar da hautagai-zerrendaren bateko boto-orriak 
amaitu eta hautagai-zerrenda horretako ikuskatzaile edo ahalordedunek 
ezin badituzte boto-orri gehiago eman. Mahaiburuak gertatutakoa 
jakinaraziko dio, telefonoz, Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari, berehala 
boto-orri 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 zerbaitek bozketa eragozten badu. 

Bozketa bertan behera uztea erabaki aurretik, mahaiburuak Mahaiko kide 
guztien iritziak entzun behar ditu, eta, ahal badu, kontsulta egin behar dio 
Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari.

Bozketa bertan behera uzteko erabakia idazki arrazoitu batean jasoko da. 
Mahaiburuak, erabaki hori hartu ondoren, ordura arte hautestontzietan sartu 
diren boto-orri guztiak suntsitzeko aginduko du, eta berehala idazkiaren 
kopia bidaliko dio Probintziako Hauteskunde Batzordeari, eskuan edo posta 
ziurtatuaren bidez. 

Mahai batean bozketa bertan behera utziz gero, Eskualdeko Hauteskunde 
Batzordeak Mahai horretarako hauteskunde-deia egingo du bi egun igaro 
aurretik.

BOZKETAREN NONDIK NORAKOA

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.

Hautesleak banan-banan gerturatuko dira mahaira.

Hautesleak bere izen-abizenak esango dizkio mahaiburuari.

Mahaikideek eta ikuskatzaileek hauteslearen izen-abizenak egiaztatuko 
dituzte. Horretarako, hautesleak agiri hauetako bat aurkeztu behar du:
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- Nortasun-agiri nazionala (NAN). Tramitatzen ari den NANaren frogagiriak 
ez du balio, titularraren argazkirik ez dagoelako.

- Pasaportea (argazkiarekin).
- Gidabaimena (argazkiarekin).

Agiri horiek 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, kontuan izanik ekarri diren 
agiriak eta aurrean dauden hautesleek eman dezaketen lekukotasuna. 

Inguruabar horiek dagokion bilkura-aktan jaso behar dira.

Mahaikideek eta ikuskatzaileek egiaztatuko dute hauteslea hauteskunde-
erroldako zerrendan ageri dela (zerrenda hori Mahaiari emandako 
dokumentazioaren barruan egon behar da).
     
Hauteslea erroldako zerrendan agertzen ez bada, mahaian bozkatu ahal 
izango du, soilik baldin eta:

A) Mahai horretan egiaztatutako ikuskatzailea bada, eta, betiere, barruti 
horretan inskribatuta badago.

B) Boto-emaileak agiri hauetakoren bat aurkezten badu:
 
g Mahaiko erroldan inskribatuta egoteko eskubidea onartzen dion epaia. 
g Erroldako ziurtagiri berezia, Hautesle Erroldaren Bulegoko Probintzia 

Ordezkaritzak emana, hautesleak boto-eskubidea mahai horretan erabili 
ahal izan dezan.

Erroldako ziurtagiri bereziaren bitartez herritarrak frogatu egin dezake 
indarrean dagoen hautesle-erroldan izena emanda dagoela, nahiz eta bere 
daturik agertu ez edo okerreko datuak agertu Mahaiak dituen erroldako 
zerrendetan.
 
Erroldako ziurtagiriak bi motatakoak izan daitezke:

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

HAUTESKUNDE-MAHAIETAKO KIDEEN ESKULIBURUA 15



- Akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak: mahaiari bidalitako erroldako 
zerrendan ageri diren hautesleen datu batzuk (izena, abizenak edo 
jaiotze-eguna) zuzentzeko ematen dira.

Jatorrizko ziurtagiria nahiz Udalaren bidez faxez jasotakoa, biak izango dira 
baliozkoak.

Erroldako ziurtagiri bereziak eta epaiak kontuan hartu behar dira boto-
emaileen zerrenda zenbakidunean, ondoren  behar bezala kontatzeko boto-
zenbaketaren aktan eta bilkura-aktan, eta Mahaiaren esku geratuko dira, 
hauteskunde-eguna amaitzean Mahaiak prestatu behar dituen hauteskunde-
agiriei eransteko, eskuliburu honek dagokion atalean azaltzen duen bezala.

                                                

Errodaltze-ziurtagiriaren eredua Akatsak zuzentzeko ziurtagiriaren eredua

Erroldako ziurtagiri berezia EZ DA NAHASTU BEHAR:

1. ERROLDA-TXARTELAREKIN. Hautesle Erroldaren Bulegoak 
hautesle guztiei bidaltzen die errolda-txartela, informazio gisa, eta 

- EZ DUTE BALIO HAUTESLEAK IDENTIFIKATZEKO.
- EZ DUTE BALIO HAUTESLEEK BOZKATU AHAL IZATEKO.

2. ERROLDAKO INSKRIPZIO-ZIURTAGIRIAREKIN. Posta bidez 
bozkatzeko dokumentazioaren barruan dago.
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Botoa posta bidez emateko eskatu dutenek, ezingo dute botoa mahaian 
eman.

Botoa posta bidez emateko eskatu dutenek (erroldako zerrendan haien izenen 
ondoan	“C”	letra	agertuko	da,	edo	“posta	bidezko	botoa	eskatu	duten	mahaiko	
hautesleen	 zerrendan”	 egongo	 dira,	 erroldako	 zerrendaren	 eranskinean)	
EZINGO DUTE BOTOA MAHAIAN EMAN.

Orobat, ezin dute mahaian botoa eman, mahaiko erroldan agertu arren, beste 
barruti bateko mahai batean akreditatutako ikuskatzaileek (hauteskunde-agirien 
artean, beste mahai batean akreditatu izanaren agiria jasoko da). Inskribatuta 
dauden mahaian bozkatu beharko dute posta bidez.

Hautesleak mahaiburuari emango dio bozkatzeko gutun-azala, itxita. Ondoren, 
hautesleak sartuko du gutun-azala hautestontzian. 

Botoa ematea egintza pertsonala eta besterenezina da, eta, beraz, hauteslea 
ezin du beste pertsona batek ordezkatu. Irakurtzen ez dakiten hautesleek, edo 
desgaitasunen bat izateagatik boto-orria hautatzeko, gutun-azalean sartzeko 
edota mahaiburuari emateko gai ez direnek, laguntza eska diezaiokete 
konfiantzako	pertsona	bati.

Elecciones a Cortes Generales 2011
Gorte Nagusietarako 2011ko Hauteskundeak

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

CERTIFICACIÓN

FECHA

APELLIDO 1º 2.º APELLIDO

NOMBRE IDENTIFICADOR

MUNICIPIO PROVINCIA

DISTRITO SECCIÓN MESA

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.

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL

SR./A. PRESIDENTE/A DE LA MESA ELECTORAL SECCIÓN: DISTRITO:

Asunto / Gaia

/ DATA

/ 1. DEITURA  / 2. DEITURA

/ IZENA

/ UDALERRIA / PROBINTZIA

 / BARRUTIA / ATALA

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.

HAUTESKUNDE MAHAIBURU JN./AND. ATALA: BARRUTIA:

Datos de la inscripción censal / Erroldan dauden datuak

/EGIAZTAPENA

/ MAHAIA

ELECCIONES
HAUTESKUNDEAK

/IDENTIFIKAZIO AGIRIA

6.2-E

Erroldako inskripzio-ziurtagiriaren ereduaErrolda-txartelaren eredua
(aurrealdea eta atzealdea)
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Hautesleak mahaiburuari emango dio bozkatzeko gutun-azala, itxita, eta 
mahaiburuak, une batez ere gutun-azala jendearen bistatik ezkutatu gabe, 
ahots	ozenez	hauteslearen	izena	irakurri,	eta	“botoa	emango	du”	esango	du.	
Ondoren, gutun-azala hautesleari emango dio berriz ere, eta hark sartuko du 
hautestontzian.

Mahaikideek hauteslearen izen-abizenak idatziko dituzte boto-emaileen 
zerrenda zenbakidunean, botoa eman duten hurrenkera berean.

Horrez gain, hautesle-erroldako zerrendan duten zenbakia jarriko diete 
mahaikideek, edota erroldako ziurtagiri berezia ekarri dutela idatziko dute.

Hautesleak eskubidea du boto-emaileen zerrenda zenbakidunean bere izen-
abizenak ondo idatzi diren begiratzeko.

Hautesleak ez du deialdiko hauteskunde guztietan parte hartu beharrik; zilegi 
du hauteskunde batzuetan bakarrik bozkatzea. Deialdiko hauteskunde batean 
botoa ematen badu, baina ez bestean, ezin izango du gero etorri hauteskunde 
horretan botoa ematera. Boto-emaileen zerrenda zenbakidunean horren berri 
jaso	behar	da,	“x”	jarriz	abstenitu	den	hauteskundeari	dagokion	zutabean.

IKUSMEN-URRITASUNA IZAN ETA BRAILLE SISTEMA EZAGUTZEN 
DUTEN PERTSONEN BOZKETA

Baliteke izendatu zaituzten Mahaian norbaitek braille bidez bozkatzeko 
prozedura erabiltzeko eskatu izana.

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 du Mahaiak, beste agirien artean). 

2. Zerrendan ageri dela egiaztatu ondoren, mahaiburuak edo mahaikide batek 
braille bidez bozkatzeko prozedurari dagokion dokumentazioa emango dio 
hautesleari.

 Dokumentazio horretan prozedura hori nola baliatu azaltzen da, braille 
sisteman. 

Gogoan izan: gutun-azala hautestontzian sartu aurretik boto-emailearen 
nortasuna eta erroldako inskripzioa egiaztatu behar dira.
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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 
(Senaturako hauteskundeetako boto-orrian dagozkion aukerak markatzeko).

Behin boto-emaileak botoa aukeratuta, gainerako hautesleentzat azaldutako 
bozketa-prozedura berari jarraituko zaio.

Gogoan izan: 

- Agiriak jaso ondoren, hautesleak, hala nahi badu, hauteslekutik kanpo 
eraman ditzake, eta geroago itzuli Mahaira, botoa ematera. 
-	Pertsona	horiek,	hala	nahi	badute,	 konfiantzazko	norbaiten	 laguntza	 izan	
dezakete boto-eskubidea baliatu ahal izateko, orain arte bezala.  

- Botoa eman ondoren, komeni da boto-emaileak erabili dituen agiriak berak 
eramatea, emandako botoa sekretua izango dela bermatzeko.

ARRATSALDEKO 08:00ETAN

Mahaiburuak 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, hausteslekuan 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, mahaiburuak hautestontzi egokietan sartuko ditu POSTA BIDEZ 
BIDALITAKO BOTO-ORRIAK: 

Mahaiak posta bidez jaso ditzake honako botoak: 

•	 Botoa posta bidez ematea erabaki duten hautesleen botoak.
•	 Aldi baterako atzerrian dauden hautesleen botoak.

ARRATSALDEKO 08:00ETATIK AURRERA
BOZKETAREN AMAIERA ETA BOTO-ZENBAKETA
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Urrats hauek eman behar dira, BETIERE AHAZTU GABE BOTO-ORRIA 
DUEN GUTUN-AZALA EZ DELA IREKI BEHAR:

1.- Banan-banan ireki mahaiburuari bidalitako gutun-azalak, eta egiaztatu boto-
emailearen erroldako inskripzio-ziurtagiria ez ezik, posta bidez bozkatzeko 
gutun-azala edo gutun-azalak ere badaudela.

Erroldako inskripzioaren ziurtagiria falta bada, gutun-azala suntsitu egin behar 
da barruko dokumentazio guztiarekin. Izan ere, boto hori ez da ez balioduna ez 
baliogabea ez zuria.

2.- Egiaztatu boto-emailea Mahaiko erroldan inskribaturik dagoela.

3.- Hautestontzi egokian sartu bozkatzeko gutun-azala.

4. Hauteslearen izena idatzi boto-emaileen zerrenda zenbakidunean. 
Mahaikideei dagokie izena idaztea.

ONDOREN, MAHAIKOEK ETA IKUSKATZAILEEK EMANGO DUTE BOTOA. 

Ikuskatzaileren bat Mahaiko erroldan ageri ez bada, zein atal eta hauteskunde-
mahaitan inskribatuta dagoen jarri behar da boto-emaileen zerrenda 
zenbakidunean.

MAHAIKIDEEK ETA IKUSKATZAILEEK BOTO-EMAILEEN ZERRENDA 
ZENBAKIDUNA SINATUKO DUTE.

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

BOTOAK  ZENBATUKO DIRA                    

Bozketa amaiturik, berehala eta etenunerik gabe, botoak zenbatu egingo dira.

Boto-zenbaketa jendaurreko ekitaldia da, eta ezin da gelditu harik eta egindako 
hauteskunde guztietako boto guztiak zenbatu arte.

Mahaiburuak berehala kanporatuko ditu botoak zenbatzeko trabak edo 
nahasteak eragiten dituzten pertsonak.
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BOTOAK ZENBATZEKO HURRENKERA

Hurrenkera honetan zenbatuko dira:

1.- Diputatuen Kongresurako hauteskundeetako botoak.
2.- Senaturako hauteskundeetako botoak.

HAUTESKUNDE BAKOITZEKO BOTOAK HONELA ZENBATU BEHAR DIRA:

1. Mahaiburuak hautestontzia ireki, banan-banan gutun-azalak atera, ireki 
eta ahots ozenez irakurriko ditu boto-orriak.

Irekitako gutun-azalak gorde egin behar dira, berriz zenbatu ahal izateko.

                  
Gutun-azalak eta boto-orriak aztertzean, aurki daitezke:

•	 boto zuriak, eta

•	 boto baliogabeak

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

•	 BOTO ZURIAK dira:

o Barruan boto-orririk ez duten gutun-azalak.
o Inongo hautagairik markatuta ez duten boto-orriak, Senaturako 

hauteskundeetan.

	BOTO BALIOGABEAK dira:

o Eredu	ofizialaz	besteko	gutun-azal	edo	orritan	emandako	botoak.
o Gutun-azalik gabeko boto-orriak.
o Aldatuta dauden gutun-azaletan emandako botoak.
o Hautagaien izenak aldatu, gehitu edo marratuta dituzten boto-orriak, 

hautagai-zerrendaren ordena aldatuta dutenak, esaldiak edo leloak 
dituztenak, edo nahita egindako beste edozein aldaketa dutenak.

o Diputatuen Kongresurako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda bat 
baino gehiagoren boto-orriak dituzten gutun-azalak (boto-orri guztiak 

Gogoan izan: Senaturako boto-orriak zenbatzeko, emandako txantiloia 
erabil dezakezu.
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hautagai-zerrenda berekoak badira, boto baliodun bakarra kontatuko 
da).

o Senaturako hauteskundeetan, hiru hautagai baino gehiago markatuta 
dituzten boto-orriak; Kanaria Handia, Tenerife, Mallorca, Ceuta eta 
Melillan, bi hautagai baino gehiago markatuta dituztenak, eta Menorca, 
Eivissa-Formentera, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote eta La 
Palman, bat baino gehiago markatuta dutenak.

Ez dira baliogabeak izango boto-orrien bidez emandako botoak, nahiz eta 
seinale edo markaren bat izan, baldin eta botoa ulertzeko moduari buruzko 
zalantzarik sortzen ez badu.

2. Mahaiburuak boto-orria irakurriko du, eta ondoren, mahaikide, 
ikuskatzaile eta ahalordedunei erakutsiko die.

Notarioek, hautagaiek eta hautagai-zerrendetako ordezkariek boto-orriak 
eska ditzakete, mahaikoen aurrean aztertzeko, edukiari buruz zalantzarik 
izanez gero.

3. Mahaiak egiaztatuko du gutun-azalen kopurua eta boto-emaileen 
zerrenda zenbakidunean jaso diren boto-emaileen kopurua bat datozela.

4. Mahaiburuak galdetuko du ea inork protestarik edo erreklamaziorik 
egin nahi duen dagokion hauteskundeko boto-kontaketaren aurka; hala 
bada, Mahaiak gehiengoz hartuko du erabakia.

5. Boto-orriak suntsitu egingo dira jendaurrean

BAINA EZ DIRA SUNTSITU BEHAR honako boto-orri hauek:

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

Suntsitu gabeko boto-orriekin hauxe egin behar da:

- Mahaiko kideek sinatu egingo dituzte.
- Bilkura-aktari erantsiko zaizkio (boto-zenbaketa amaitu eta akta egiten 

denean).
- Hauteskunde-agiriekin batera jasoko dira (1 zenbakiko gutun-azalean), 

eskuliburu honetan dagokion atalean adierazten den bezala.
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BOZKETAREN EMAITZAREN BERRI EMAN.                     

Mahaiburuak, ahots ozenez, bozketaren emaitzaren berri emango du, datu 
hauek emanez:

	Erroldatutako hautesleen kopurua (hautesle-erroldako zerrendetan ageri 
direnak).

	Aurkeztutako errolda-ziurtagirien kopurua (bereizita adierazi behar dira 
erroldako 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, Diputatuen 

Kongresurako  hauteskundeetan, edo hautagai bakoitzak lortutakoa, 
Senaturako hauteskundeetan.

BOTO-ZENBAKETAREN AKTA EGIN

1. Akta egin ondoren, mahaiburuak, bi mahaikideek eta hautagai-zerrendetako 
ikuskatzaileek sinatuko dituzte.
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Candidaturas / Hautagai-zerrendak Votos obtenidos / Lortutako botoak

en letra / Letraz en núm.
zenbakiz

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.

EL/LA PRESIDENTE/A 
(nombre y firma)
LEHENDAKARIA

(izena eta sinadura)

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)

IKUSKATZAILEAK
(izena eta sinadura)

LOS VOCALES 
(nombre y firma)
MAHAIKIDEAK

(izena eta sinadura)
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PROVINCIA
PROBINTZIA

MUNICIPIO
UDALERRIA

DISTRITO CENSAL
ERROLDA-BARRUTIA

SECCIÓN
ATALA

MESA
MAHAIA

ACTA DE ESCRUTINIO CONGRESO DE LOS DIPUTADOS / DIPUTATUEN KONGRESURAKO BOTO-ZENBAKETAREN 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-zenbaketa 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)
HautesLeak guztira: (Hautesleen kop. erroldako 
zerrenden arabera + erroldatze-ziurtagiriak) (1 + 2)

total Votantes: (a+b) 
boto-emaiLeak guztira: (a+b)

a) eleCtores Censados en la 
mesa que han Votado:
a) botoa eman duten maHaian 
erroLdatutako HautesLeak:
b) interVentores no Censados en 
la mesa que han Votado:
b) botoa eman duten maHaian 
erroLdatu gabeko ikuskatzaiLeak:

3

4

5

37

38

39

40

1
2

AEM

número de Votos nulos
boto baLiogabeen kopurua

número de Votos en blanCo
boto zurien kopurua

Boto-zenbaketaren akta-eredua Diputatuen Kongresurako eta Senaturako
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candidatos (nombre y apellidos – siglas)
hautagaiak (izen-abizenak – siglak)

Votos obtenidos / lortutako botoak

en letra / letraz en núm.
zenbakiz

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.

EL/LA PRESIDENTE/A 
(nombre y firma)
LEHENDAKARIA

(izena eta sinadura)

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)

IKUSKATZAILEAK
(izena eta sinadura)

LOS VOCALES 
(nombre y firma)
MAHAIKIDEAK

(izena eta sinadura)
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PROVINCIA
PROBINTZIA

MUNICIPIO
UDALERRIA

DISTRITO CENSAL
ERROLDA-BARRUTIA

SECCIÓN
ATALA

MESA
MAHAIA

ACTA DE ESCRUTINIO SENADO / SENATURAKO BOTO-ZENBAKETAREN 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-zenbaketa 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:

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)

total Votantes: (a+b) 
boto-emaileak guztira: (a+b)

a) electores censados en la 
mesa que han Votado:
a) botoa eman duten mahaian 
erroldatutako hautesleak:
b) interVentores no censados en 
la mesa que han Votado:
b) botoa eman duten mahaian 
erroldatu gabeko ikuskatzaileak:

3

4

5

37

38

39

40

1
2

AEM

número de papeletas nulas
baliogabeko txartelen kopurua

número de papeletas en blanco
txartel zurien kopurua

3. - De corrección de errores materiales:
      Akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak:
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2.   Jatorrizko akta hauteslekuaren sarreran jarriko da.

3.   Kopiak emango zaizkie pertsona hauei, hemen ageri diren hurrenkeran:

- Lehenengo, administrazioaren ordezkariari.

Administrazioak izendatutako ordezkari horrek hauteskunde-mahaiko 
boto-zenbaketaren aktaren kopia jasoko du, Gobernuak hauteskundeetako 
behin-behineko emaitzak eskaini ahal izateko.

- Ondoren, hautagai-zerrendetako ordezkariei, ikuskatzaileei, 
ahalordedunei edo, eskatuz gero, hautagaiei.

Hautagai-zerrenda bakoitzeko aktaren kopia bakarra emango da.

BILKURA-AKTA EGIN (boto-zenbaketaren akta bezala, egindako hauteskunde 
bakoitzeko bat beteko da).                     

1. Bilkura-aktaren inprimakiak bete.
                                            

2. Aktak sinatuko dituzte mahaiburuak, mahaikideek eta hautagai-zerrendetako 
ikuskatzaileek.

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).

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).

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:

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).
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Candidaturas / Hautagai-zerrendak Votos obtenidos / Lortutako botoak

en letra / Letraz en núm.
zenbakiz

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.

EL/LA PRESIDENTE/A 
(nombre y firma)
LEHENDAKARIA 

(izena eta sinadura)

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)

IKUSKATZAILEAK
(izena eta sinadura)
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SECCIÓN
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MESA
MAHAIA

ACTA DE SESIÓN CONGRESO DE LOS DIPUTADOS / DIPUTATUEN KONGRESURAKO BILKURA-AKTA

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:

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)

total Votantes: (a+b) 
boto-emaiLeak guztira: (a+b)

a) eleCtores Censados en la 
mesa que han Votado:
a) botoa eman duten maHaian 
erroLdatutako HautesLeak:
b) interVentores no Censados en 
la mesa que han Votado:
b) botoa eman duten maHaian 
erroLdatu gabeko ikuskatzaiLeak:

3

4

5

37

38

39

40

1
2

ASM

número de Votos nulos
boto baLiogabeen kopurua

número de Votos en blanCo
boto zurien kopurua

3. - De corrección de errores materiales:
      Akats materialak zuzentzeko ziurtagiriak:

Bilkura-aktaren eredua Diputatuen Kongresurako
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3. Kopiak emango zaizkie hautagai-zerrendetako ordezkariei, ikuskatzaileei, 
ahalordedunei eta hautagaiei, hala eskatuz gero.

Aurreko lanak amaitu ondoren, egindako hauteskundeetariko bakoitzari 
buruzko agiriak prestatuko dira. Honela egingo da: 

1. HAUTESKUNDE-AGIRIAK HIRU GUTUN-AZALETAN BANATUKO DIRA

Gutun-azal horietan agiri hauek sartuko dira:

1 ZENBAKIKO GUTUN-AZALA:

- Mahaiaren eratze-akta.

Mahaiaren eratze-akta kopia-paperean egingo da, eta mahaikoek 
behar beste ale edukiko dituzte gutun-azal guztiak prestatzeko eta 
kopiak jaso behar dituztenei kopiak emateko.

- Diputatuen Kongresurako eta Senaturako hauteskundeen bilkura-
aktaren jatorrizko alea.

- Bilkura-aktan aipatzen diren agiriak:

o Boto-emaileen zerrenda zenbakiduna.

o Boto-orri baliogabeak edo erreklamazioren bat jaso dutenak. 

o Erabili diren hautesle-erroldako zerrendak. 

o Hala badagokio, aurkeztutako errolda-ziurtagiriak eta/edo epaiak. 

o Ikuskatzaileen izendapen-agirien kopiak, edo izendapen-agiriak 
berak, kopiak jaso ez badira.

MAHAIAREN EGINKIZUNEN AMAIERA:
HAUTESKUNDE-AGIRIAK PRESTATU ETA AURKEZTU

Gogoan izan: Mahaiaren eratze-akta agiri bakarra da egin 
beharreko prozesu guztietarako, Mahaia bakarra da eta.
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2 ETA 3 ZENBAKIKO GUTUN-AZALAK:

Hauteskunde bakoitzeko 2 eta 3 zenbakiko gutun-azaletan agiri hauek 
sartuko dira:

- Mahaiaren eratze-aktaren kopia.

- Bilkura-aktaren kopia.

2.  GUTUN-AZALAK ITXI ETA SINATU EGINGO DIRA

Mahaiburuak, mahaikideek eta ikuskatzaileek sinatu egingo dituzte, 
sinadurek azal-hegalak gurutzatzen dituztela.

3.  GUTUN-AZALAK AURKEZTU EGINGO DIRA

o 1 ETA 2 GUTUN-AZALAK

•	 Mahaiburuak Mahaiari dagokion barrutiko lehen auzialdiko epaitegian edo 
bake-epaitegian aurkeztu behar ditu 1 eta 2 zenbakiko gutun-azalak.

Nahi izanez gero, mahaikide bat eta ikuskatzaileak ere joan daitezke 
mahaiburuari 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, 
AMAITU DIRA EPAITEGIRA JOAN DIREN MAHAIKO KIDEEN 
EGINKIZUNAK
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o 3 ZENBAKIKO GUTUN-AZALA

•	 Mahaikideetako batek, gutxienez, hauteslekuan egon behar du, harik eta 
egindako hauteskunde-prozesu bakoitzeko 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, AMAITU DIRA HAUTESLEKUAN GERATUTAKO MAHAIKO 
KIDEAREN EGINKIZUNAK.
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IKUSKATZAILEAK

- Hautagai-zerrenda bakoitzak bi ikuskatzaile izenda ditzake mahai bakoitzeko. 
Ikuskatzaileek akreditatuta dauden mahaian bakarrik jardun dezakete.

- Ikuskatzaileek mahaikoei lagun diezaiekete eta haien eztabaidetan parte har dezakete, 
hizpidearekin baina botorik gabe. Parte-hartze horretan, mahaian akreditatutako 
ikuskatzaileak, hautagai-zerrenda berekoak badira, elkarren ordez aritu daitezke.

- Erreklamazioak eta protestak egin eta ziurtagiriak eskatu ahal izango dituzte.
- Akreditatuta dauden mahaian emango dute botoa, baldin eta mahaiari dagokion 

barrutiko erroldan agertzen badira, nahiz eta mahai horretako erroldan agertu ez. 
Osterantzean, posta bidez baino ezingo dute botoa eman. 

AHALORDEDUNAK

- Hautagai-zerrendaren ordezkari jarduten dute hauteskundeetako ekintza eta 
eragiketetan, hautesleku guztietara sar daitezke nahi dutenean, bozketaren eta boto-
zenbaketaren nondik norakoa azter dezakete edozein mahaitan, erreklamazio eta 
protestak egin ditzakete, eta ziurtagiriak eska ditzakete.

- Beren hautagai-zerrendetako ikuskatzailerik ez badago, mahaian ikuskatzaile 
jardun dezakete eta Mahaiaren eztabaidetan parte hartu, hizpidearekin baina boto-
eskubiderik gabe. Kasu horretan, eta mahaian ikuskatzaile-kargua hartzen duten une 
beretik, ezingo dute ahalordedun jardun beste mahaietan.
-	 	Ahalordedunek	beren	burua	 identifikatu	behar	dute,	ahalorde-agiria	eta	nortasun-

agiri nazionala mahaikoei erakutsiz.
- Ezin dute mahaian bozkatu, mahaiko erroldan egon ezean. 

IKUSKATZAILEAK ETA AHALORDEDUNAK

Ikuskatzaileek eta 
ahalordedunek ordezkatzen 
duten erakunde politikoaren 
ikurrak edo eranskailuak 
eraman ditzakete, baina 
h a u t a g a i - z e r r e n d a 
horretako ikuskatzaile edo 
ahalordedun gisa euren 
burua	 identifikatzeko	
soilik, eta hauteskunde-
propagandarik egin gabe.

HAUTAGAI-ZERRENDETAKO IKUSKATZAILEAK ETA 
AHALORDEDUNAK

Edad / Adina Edad / Adina

 Num. /  Zk. Piso / Solairua  Num. /  Zk. Piso / Solairua

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

 Nº D.N.I. / NAN ZK.  Nº D.N.I. / NAN ZK.

Edad / Adina Edad / Adina

 Num. / Zk. Piso / Solairua  Num. /  Zk. Piso / Solairua

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

Sr./a. D/Dª  ...................................................................................................................... 

de /de
N.4a  Nombramiento Apoderado/a (Matriz) / N.4a - Ahalordedunaren izendapena - Matrizea N.4b Nombramiento Apoderado/a (Credencial) / N.4b - Ahalordedunaren izendapena – Izendapen-agiria

Municipio / Udalerria Municipio / Udalerria

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONAREN DATUAK DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / PROPOSATUTAKO PERTSONAREN DATUAK
1º Apellido / 1. abizena  2º Apellido / 2. abizena 1º Apellido / 1. abizena  2º Apellido / 2. abizena

Fecha de la Elección / Hautaketa-eguna

Profesión / Lanbidea Profesión / Lanbidea

Fecha de la Elección / Hautaketa-eguna

 

Circunscripción Electoral
Hauteskunde-barrutia

Asunto / Gaia
Circunscripción Electoral

Hauteskunde-barrutia

Asunto / Gaia
NOMBRAMIENTO APODERADO/A

AHALORDEDUNAREN IZENDAPENA
NOMBRAMIENTO APODERADO/A

AHALORDEDUNAREN IZENDAPENA

Nombre / Izena  Nº D.N.I. / NAN ZK.Nombre / Izena  Nº D.N.I. / NAN ZK.

Domicilio / Helbidea Domicilio / Helbidea

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK

1º Apellido / 1. abizena  2º Apellido / 2. abizena 1º Apellido / 1. abizena  2º Apellido / 2. abizena

Nombre / Izena

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIAREN DATUAK

Nombre / Izena

Domicilio / Helbidea Domicilio / Helbidea

Profesión / Lanbidea Profesión / Lanbidea

Formación Política / Alderdi politikoa: Formación Política / Alderdi politikoa:

Municipio / Udalerria Municipio / Udalerria

    

De acuerdo con el artículo 76.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General nombro 
Apoderado/a a la persona arriba indicada.
Indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 76.2 artikuluarekin 
bat, ahalordedun izendatzen dut goian adierazitako pertsona.

De acuerdo con el artículo 76.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General nombro 
Apoderado/a a la persona arriba indicada.
Indarrean dagoen Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 76.2 artikuluarekin 
bat, ahalordedun izendatzen dut goian adierazitako pertsona.

Para las Elecciones / Hauteskundeak: Para las Elecciones / Hauteskundeak:

ELECCIONES NOVIEMBRE 2011 / 2011KO AZAROKO HAUTESKUNDEAK 

EL/LA REPRESENTANTE / ORDEZKARIA EL/LA SECRETARIO/A DE LA JUNTA ELECTORAL / HAUTESKUNDE BATZORDEKO IDAZKARIA

Sr./a Secretario/a de la Junta Electoral

Lugar y Fecha: / Tokia eta eguna: Lugar y Fecha: / Tokia eta eguna:

ELECCIONES NOVIEMBRE 2011 / 2011KO AZAROKO HAUTESKUNDEAK 

Jn./And
(e)ko Hauteskunde Batzordeko idazkaria AHALORDEDUNAREN IZENDAPEN-AGIRIAREN 

EREDUA
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Mahaiburuak du hauteslekuaren barruan, are inguruetan ere, ordena publikoari 
buruzko arauak betearazteko erantzukizuna, hautesleen boto-askatasuna bermatuta 
egon dadin eta legea bete dadin.
 
1. Mahaiburuaren ahalmenak.

•	 Hauteslekuaren barruan aginte osoa dauka ordena publikoa betearazteko.

•	 Horretarako, 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 egon behar da trabarik gabe eta irekita hauteslekura 
sartzeko eskubidea duten pertsonentzat.

Pertsona hauek dira hauteslekuetara sartzeko eskubidea dutenak:

- Hautesleak, eta haien laguntzaileak, behar izanez gero.
- Hautagai-zerrendetako ordezkariak.
- Hautagaiak.
- Ahalordedunak eta ikuskatzaileak.
- Notarioak.
- Agintaritzaren agenteak, mahaiburuak deituz gero.
- Hauteskunde-batzordeetako kideak.
- Instrukzioko epaileak eta haien eskuordetuak.
- Administrazioaren ordezkariak.

Gainerakoek mahaiburuaren baimena behar dute hauteslekuan egoteko.
 

•	 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. Mahaiburuak 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 agenteak izan ezik, mahaiburuak hala eskatuz 
gero.

•	 Ez hauteslekuan ez inguruetan ezin da hauteskunde-propagandarik egin.

3. Gorabeheren berri jasotzea bilkura-aktan.

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

ORDENA PUBLIKOA
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