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Argitara eman behar dira udal hauteskundeen 
deialdia (EAOn) eta kontzejuena (NAOn) eta 
indarra hartzen dute.

Deialdia: udal eta kontzeju 
hauteskundeetarako 

deialdiaren dekretuak.

Udalak jakinarazi behar dio Hauteskunde Batzordeari 
non paratzen ahal diren kartelak.

Udalak jakinarazi behar dio Hauteskunde Batzordeari zer lokal eta 
eremu publiko dagoen erreserbaturik hauteskunde ekitaldietarako. (1)
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Azken eguna Hauteskunde 
Erroldaren Bulegoari posta 
bidezko botoa eskatzeko.

Aken eguna kontaketa aktei 
erreklamazioak egiteko (9).

Azken eguna hautetsiak 
aldarrikatzeko erreklamaziorik 
ez badago. (10)

Azken eguna 
Hauteskunde Erroldaren 
Bulegoak posta bidezko 

botoaren dokumentazioa 
igortzeko.

8 ordu: gehieneko epea Eskualdeko 
Batzordeari jakinarazteko ezinezkoa 
den hauteskunde mahaiko kide izatea 
ezustean gertatutako arrazoiengatik.

Azken eguna hautagaitzek 
hauteskunde mahaietako 

artekariak izendatzeko.

Azken eguna hauteskunde 
inkestak argitaratu edo 

hedatzeko.
Azken 

eguna posta 
bidezko botoa 

igortzeko.

Kontaketa orokorra.

Hauteskunde kanpaina.

Udal eta kontzejuetako hauteskundeak: 
bozketa 9etatik 20etara.

Hauteskunde mahaiak 8etatik 
8:30era eratu behar dira.

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoak aurkez 
daitezke hautetsiak aldarrikatu eta 3 eguneko epean.

abendua
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Udalbatza 
berriak eratu 
behar dira.

Azken eguna hautetsiak 
aldarrikatzeko, erreklamazioak 
egonez gero.

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoak aurkez daitezke 
hautetsiak aldarrikatu eta 3 eguneko epean.

1. NAOn argitaratu 
behar da, deialdia egin 
eta 15 eguneko epean.

2. 48 ordukoa da 
zuzenketak egiteko 
epea.

3. Ez dago hauteskunde 
mahaien zozketarik baina 
jakinarazpena berriro 
egin behar zaie mahaiko 
kidee baita agindu-sorta 
berriro eman ere.

4. Gehieneko epea 
7 egunekoa da, 
izendapena jakinarazten 
denetik hasita.

5. Ebazpena emateko 
epea 5 egunekoa da 
gehienez, alegazioak 
aurkezten direnetik 
hasita.

6. Gehienez ere 
2 egun, errekurtsoa 
jartzen denetik hasita.

7. Epea 2 egunekoa 
da, ebazpen judiziala 
ematen denetik hasita.

8. Gehienez ere 
3 egun, errekurtsoa 
jartzen denetik hasita.

9. Egun 1eko epea, 
kontaketaren akta 
egiten denetik hasita.

10. Epea 2 egunekoa 
da, kontaketaren akta 
onesten denetik hasita.

Hauteskundeetako egutegia
UDAL ETA KONTZEJUETAKO HAUTESKUNDE PARTZIALAK 2019
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Azken eguna NAOn 
argitaratzeko zer lokal eta 
lekutan egin daitezkeen 
hauteskunde ekitaldiak.

Aurkeztutako 
hautagaitzak 

argitaratu 
behar dira.

Hauteskunde 
Batzordeek jakinarazi 
behar diete hautagaitzen 
ordezkariei akatsik 
dagoen hautagaitzetan, 
zuzendu dezaten. (2)

Hauteskunde Batzordeak lokalak eta 
tokiak esleitu behar dizkie hautagaitzei 
hauteskunde ekitaldiak egiteko.

Azken eguna alderdi politikoen ordezkari nagusiek udalerri 
bakoitzeko hautagaitzen ordezkariak izendatzeko.

Azken eguna alderdien 
eta federazioen koalizio 
hitzarmenen berri emateko 
Hauteskunde Batzordeei.

Hautagaiak aldarrikatu behar dira.

Hauteskunde Batzordeak jakinarazi 
behar die hautagaitzei zer toki dagoen 

erreserbaturik kartelak paratzeko.

Aldarrikatutako hautagaitzak argitaratu behar dira.

Azken eguna bozkatzeko 
dokumentazio guztia 
atzerrian bizi diren 
egoiliarrei bidaltzeko.

Hautagaitzak aurkezteko epea.

Hautagaitzen 
aldarrikapena 
errekurritzeko 
epea.

Hautagaitzei buruzko errekurtsoak 
ebazteko epea. (6)

Konstituzio Auzitegiak 
hautagaitzen 
babes-errekurtsoak 
ebazteko epea. (8)

Mahaiko kide ezin izatearen arrazoia Eskualdeko Hauteskunde Batzordeari alegatzeko epea. (4)

Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak mahaiko kideen alegazioak ebazteko epea. (5)

Interesdunei mahaiko kide direla jakinarazteko epea. (3)

Konstituzio A. 
hautagaitzen 
ebazpen judizialak 
errekurritzeko 
epea. (7)


