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Introdución

Este manual vai dirixido ás persoas designadas
por sorteo para formar parte dunha mesa electoral durante a celebración das Eleccións ao Parlamento de Galicia de 2012.
O manual foi supervisado pola Xunta Electoral
Central e aprobado polo Consello da Xunta. Léao
detidamente con antelación suficiente á xornada
electoral, así irase familiarizando co seu labor
como membro dunha mesa e poderá desempeñar con eficacia a función que lle foi asignada.
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AS MESAS ELECTORAIS E OS SEUS MEMBROS
Por que se designan cidadáns/ás como membros das mesas
Ser membro dunha mesa electoral é un deber cívico ineludible. A súa función é
indispensable para levar a cabo o proceso electoral.
A Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral (LOREX), establece
que as mesas electorais integran a Administración Electoral, xunto coas Xuntas
Electorais Central, de Galicia, Provincial e de Zona. Esta Administración Electoral
ten por finalidade garantir a transparencia e obxectividade do proceso electoral e
do principio de igualdade.
No seu acordo do 7 de xuño de 1995, a Xunta Electoral Central destacou que,
“como parte da Administración Electoral, ás mesas correspóndelles a presidencia
do acto de votación, o control do desenvolvemento da votación e a realización do
reconto ou escrutinio segundo a Constitución e a Lei, transcendental misión que
se atribúe a cidadáns designados por sorteo.”

Composición e funcións das mesas electorais
Cada mesa está composta por tres membros: un/unha presidente/a e dous/dúas
vogais. Pola súa vez, cada un/unha deles/as terá asignado dous/dúas suplentes,
que tamén deberán presentarse no local electoral, pero que, no caso de se presentaren os/as titulares, poderán marchar.
Así mesmo, poden concorrer por cada mesa electoral dous/dúas interventores/
as por candidatura. Estes/as poden substituírse libremente entre si, pero en cada
momento só pode actuar un/unha interventor/a por candidatura. Os/as interventores/as asisten ás mesas electorais no exercicio das súas funcións e participan nas
súas deliberacións con voz pero sen voto. En ausencia do/da interventor/a, pode
realizar as súas funcións un/a apoderado/a da súa mesma candidatura.
Como parte da Administración Electoral, correspóndelle á mesa electoral a presidencia do acto de votación, o control do desenvolvemento da votación e a realización do reconto de votos unha vez finalizada a votación.
O/a presidente/a da mesa ten dentro do local electoral autoridade exclusiva para
conservar a orde, asegurar a liberdade dos electores e manter a observancia da lei.
O/a presidente/a da mesa vela por que a entrada ao local se conserve sempre libre
e accesible para as persoas que teñen dereito a entrar nel.
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Como se designan os membros das mesas electorais
Os membros das mesas electorais son elixidos por sorteo público celebrado nos
respectivos concellos entre as persoas censadas en cada sección electoral, que
sexan menores de setenta anos e que saiban ler e escribir, aínda que a partir dos
sesenta e cinco anos poderán manifestar a súa renuncia no prazo de sete días.
Para cada mesa electoral elíxese:
s

Un/unha presidente/a de mesa e dous/dúas suplentes (primeiro/a suplente e
segundo/a suplente).

s

Dous/dúas vogais e dous/dúas respectivos/as suplentes (primeiro/a suplente
de vogal e segundo/a suplente de vogal).

No caso do sorteo para elixir presidente/a de mesa electoral, esíxese que as ditas
persoas teñan o título de Bacharelato ou o de Formación Profesional de segundo
grao, ou subsidiariamente o de Graduado Escolar ou equivalente.
Una vez celebrado o sorteo, a designación como presidente/a e como vogal das
mesas notifícaselles aos/ás interesados/as no prazo de tres días. Coa notificación
entrégaselles este manual para os membros das mesas electorais.
As persoas designadas membros das mesas electorais (tanto titulares como suplentes) dispoñen dun prazo de sete días, desde a notificación, para alegaren ante a
Xunta Electoral de Zona que corresponda causa xustificada e documentada que,
ao seu entender, lles impida a aceptación do cargo.
No prazo de cinco días desde a presentación das alegacións por parte dos/das
interesados/as, a Xunta Electoral de Zona resolverá de maneira definitiva, é dicir,
sen ulterior recurso.
Se a Xunta Electoral de Zona considera que a causa alegada é xustificada, comunicaralle a substitución ao/á primeiro/a suplente.

Dereitos e obrigas dos membros das mesas
Todos os membros das mesas electorais teñen a obriga de se presentar no local
electoral no momento de constitución da mesa. Non obstante, os/as suplentes
poderán marchar unha vez que se presenten os/as titulares. A mesa deberá contar
en todo momento coa presenza de, cando menos, dous dos seus membros.
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Os membros das mesas electorais, así como os/as suplentes que exerzan como
titulares, teñen dereito a:
s

Cobertura de riscos polo sistema da Seguridade Social. Os membros
das mesas electorais consideraranse durante o exercicio da súa función
como asimilados aos/ás traballadores/as por conta allea do réxime xeral da
Seguridade Social para a continxencia de accidentes de traballo.

s

Permiso retribuído. Os/as traballadores/as por conta allea e o persoal ao
servizo das administracións públicas nomeados presidente/a ou vogal das
mesas electorais teñen dereito a un permiso retribuído durante o día de
votación, se é laborable. En todo caso, teñen dereito a unha redución da
súa xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior.

s

Percepción dunha indemnización. Os/as presidentes/as, vogais e suplentes que exerzan como titulares terán dereito a unha indemnización por
importe de 62,42 euros, a cal lles será aboada durante a xornada electoral.

s

Indemnización por desprazamento. Aboaráselle ao/á presidente/a da
mesa electoral a cantidade de 8 euros, en concepto de indemnización por
desprazamento, para efectuar a entrega dos sobres da documentación electoral ao Xulgado de Primeira Instancia ou ao de Paz.

Os/as presidentes/as, vogais e interventores/as das mesas electorais e os/as correspondentes suplentes teñen a consideración de funcionarios/as públicos/as. Ningunha autoridade pode deter os/as presidentes/as, vogais e interventores/as das
mesas durante as horas da elección nas que deban desempeñar as súas funcións,
salvo no caso de flagrante delito.
Os cargos de presidente/a e vogal das mesas electorais son obrigatorios,
de maneira que se considera delito electoral (artigo 143 da Lei orgánica 5/1985,
do 19 de xuño, do réxime electoral xeral) que os/as cidadáns/ás que foron designados membros da mesa non se presenten o día das eleccións para cumprir
con este deber. Para estes efectos, o/a presidente/a e os/as vogais das mesas
electorais, así como os seus respectivos suplentes, que deixen de concorrer ou
desempeñar as súas funcións, as abandonen sen causa lexítima ou incumpran
sen causa xustificada as obrigacións de escusa ou aviso previo que lles impón
esta lei, incorrerán nunha pena de prisión de tres meses a un ano ou multa de
seis a vinte e catro meses.
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PRIMEIRA FASE: CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL
8:00 horas
1. Reunión no local electoral

08:00
21.10.2012

2. comprobación de urnas, cabinas, sobres e papeletas
3. comprobación da documentación e impresos
4. comprobación das condicións do local

1. Reunión no local electoral
Ás 8:00 horas da mañá do día da votación deben reunirse o/a presidente/a,
os/as vogais de cada mesa electoral e os/as respectivos/as suplentes no local
electoral indicado no impreso no que se lles notifica a súa designación como
membros da mesa.
A mesa electoral debe estar composta necesariamente por tres persoas: un/unha
presidente/a e dous/dúas vogais.
Cada un/unha deles/as ten designados/as dous/dúas suplentes, que tamén deberán
presentarse no local electoral pero que, no caso de que os/as titulares se presenten, poderán marchar.
Se o/a presidente/a non se presenta substituirano/a as seguintes persoas
por esta orde:
s

O/a primeiro/a suplente do/da presidente/a.

s

Se tampouco está presente o/a primeiro/a suplente, o/a segundo/a
suplente do/da presidente/a.

s

Se non está ningún/ningunha dos/das dous/dúas suplentes, actuará
como presidente/a o/a primeiro/a vogal.

s

Se non está o/a primeiro/a vogal, actuará de presidente/a o/a segundo/a
vogal.

Se os/as vogais non se presentaren no local electoral ou tiveren que
substituír o/a presidente/a:
s

Substituiranos/as os/as seus/súas respectivos/as suplentes.
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Se, a pesar de todo o sinalado anteriormente, non se pode constituír
a mesa por faltar un/unha presidente/a e dous/dúas vogais:
s

/S MEMBROS DA MESA PRESENTES OSAS SUPLENTES QUE ACUDISEN OU NO
SEU DEFECTO A AUTORIDADE GOBERNATIVA DEBEN
n COMUNICAR O OCORRIDO È 8UNTA %LECTORAL DE :ONA POR TELÏFONO OU
TELEGRAFICAMENTE
n ENVIAR TAMÏN POR CORREO CERTIFICADO UNHA DECLARACIØN POR ESCRITO È
8UNTA %LECTORAL DE :ONA EXPLICANDO O OCORRIDO

s

3E OS MEMBROS PRESENTES DA MESA NON LLO COMUNICASEN È 8UNTA %LECTORAL DE :ONA DEBERÈ FACELO A AUTORIDADE GOBERNATIVA

Neste caso, a Xunta Electoral de Zona designará libremente as persoas que
teñan que constituír a mesa electoral e poderá incluso ordenar que formen parte
dela algún dos/das electores/as que se encontren no local en número necesario
para a súa constitución.
Se, a pesar de actuar como se sinalou, non pode constituírse a mesa antes
das 10:00 horas, os membros da mesa presentes, os/as suplentes que acudisen ou, no seu defecto, a autoridade gobernativa, comunicarán esta circunstancia á Xunta Electoral de Zona, que convocará unha nova votación na
mesa, dentro dos dous días seguintes. A nova convocatoria fixarase na porta do
local electoral e a Xunta Electoral de Zona procederá ao nomeamento dos membros da nova mesa.

2. Comprobación de urnas, cabinas, sobres e papeletas
Unha vez constituída a mesa cun/cunha presidente/a e dous/dúas vogais, resulta
necesario comprobar que dispón dos seguintes elementos:
1) URNA ELECTORAL. A urna debe estar cerrada e precintada. En caso
de rotura ou deterioración do precinto, o/a presidente/a da mesa, se non
puider obter oportunamente outra urna da Xunta Electoral de Zona, deberá
asegurar o peche da urna mediante a utilización de calquera elemento que
teña ao seu alcance.
O peche e precintado das urnas garanten que non poidan ser manipuladas.
2) CABINA DE VOTACIÓN. Deberá situarse no mesmo cuarto ou local onde
se desenvolva a votación e nun lugar intermedio entre a entrada e a mesa
electoral.
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3) SOBRES E PAPELETAS. Durante a xornada, e mentres dure a votación, debe
haber un número suficiente de sobres e papeletas de todas e cada unha das
candidaturas (partidos políticos, coalicións etc.) que se presentan á elección, para que os/as electores/as poidan escoller as da súa preferencia. As
papeletas situaranse nos compartimentos da cabina ou cerca desta (mesa
auxiliar).

Se nalgún momento falta algún dos elementos mencionados (urna,
cabina, sobres e papeletas), o/a presidente/a debe comunicalo inmediatamente á Xunta Electoral de Zona para que proceda á súa subministración.

3. Comprobación da documentación e impresos
A mesa debe contar coa seguinte documentación necesaria para as súas funcións:
1) DOUS EXEMPLARES CERTIFICADOS DA LISTA DO CENSO ELECTORAL CORRESPONDENTE Á MESA.
s

Un exemplar porase na entrada do local, para que o poidan consultar os/as
votantes.

s

Outro exemplar quedará á disposición da mesa para que os membros desta
poidan comprobar que cada votante figura inscrito/a no Censo.

2) MODELOS OFICIAIS DE ACTAS. Ten que haber impresos con modelos das seguintes actas:
s

Acta de constitución da mesa: é o documento no que se deixa constancia
da constitución da mesa. Na páxina 20 deste manual recóllese un modelo
de acta.

s

Acta de escrutinio da mesa: é o documento no que se deixa constancia do
resultado da votación. Na páxina 34 deste manual recóllese un modelo de
acta.

s

Acta de sesión da mesa: é o documento no que se deixa constancia de
todas as incidencias ocorridas durante a xornada electoral. Na páxina 35
deste manual recóllese un modelo de acta.

3) LISTA NUMERADA DE VOTANTES, para anotar os/as electores/as que emiten
o voto.
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$*&+ '(+&*+*'/.#.+),&-#
Circunscripción Electoral

      
$,'+.##,
Municipio

*()&*),/+.'( -#
Distrito Censal

.++*'

.(-

LISTA NUMERADA DE VOTANTES
"!.&,/%./,&%.
Número de orden

%$"&"%!$ $&%&#!$ $ $& #$&%%#!%$&%&"$
%%"&$#& $!$%"#& %& $$&&!%$ $ $&"#& $& %&#%
%!#"&#&%&##&#"&%!%"& $&#! %&"$&%&#&%!#"&%& #
"%!#&#&%&$ $&""$&!$&"!#$&"#&%"#&%%#!$'

",)-+*'

",/+.'(,
%-/!.(-/ 

En la
votación

En el Censo
de la Mesa (*)

",!././-.#*%,(
Nombre y Apellidos

Relación numerada y formalizada de los/as electores/as que, en
las Elecciones al Parlamento de Galicia 2012 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/a figura inscrito/a en el Censo
Electoral.

"&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&&$&'''''''''''''''''''''''''''& %&''''''''''''''''''''''''''''''''''& %&

" .! *&+/&),*/+/-'("/" /&-/).*(./ .)/+'!*)%-/&+/' )$.
.#.%(+'-#/.'-#/+,-,/+!-),/./)*(.'.*(+'.,-,/-,)*-'*/-,/#),
(-,/* $.'-&-,/&./+(-*(.,//$-'./&./(+&+,/+,/,. ,/'.!+,
./)*$.&)-(-$.*(./&.-)+/&+/#()$+/*+$./.,%')(+"
-/ #),(-/ * $.'-&-/ &./ +(-*(.,/ .,.%))%-'-,./ -/ ,.%%)*
.#.%(+'-#/&+,-,/)*(.'.*(+'.,-,/ ./*+*/)! '.*/*+/%.*,+/&$.,-/-'()!+/" /&-/$.*%)+*-&-/#.)/+'!*)%-"

" 1%/2 ().*/12 1-2 0+,$2 $ 2 (12 -02 ")%1/,12 12 +% /)'02 (1 %)&1/2-1',*+0-21/1+0-2-*.!0.2*'0-1.212/,1+"1/,*+1.!0.2)+
&0+ /2-0.2-).,0.2/#&1+0(0.2(12"*,0/,1.20-2&0+%1/2(12,*(*.2.#.
-)1%*.212)/&1()0,0&1/,12(10 *2(1-2-,)&*2/*&+121.'+),*$
/2-02-).,02/#&1+0(02(12"*,0/,1.2.121.1'))'0+ 2-021'')/
-1',*+0-2(12-*.!0.2/,1+"1/,*+1.!0.2#12/*2)%#+1/21/21-2'1/.*
(12-021.0$2+,$2$ 2(12-02&1/')*/0(0212+% /)'0$

 / ",/( ,(),/%./ ./,/%.&.*),/-/,)-&/(./-+&.%*)./!.%*-')./-/&.(.')-+*'/%./+.&)**+-+*'/+.'( -#/.(.+*+-/%./-#)-/-&-(.
+,'()-&/!.%*-')./,/).&!,/$  $$"/$" /// $$
(*) En el supuesto de que el derecho a votar se acredite mediante la aportación de certificación censal específica de Alta,
tal circunstancia se hará constar mediante el término “CERTIFICACIÓN CENSAL DE ALTA” (C.C.A.).

EPG 7.4

EPG 7.4.a

MODELO DE LISTA NUMERADA DE VOTANTES

4) CERTIFICADOS DE VOTACIÓN. Os certificados de votación son modelos de
impresos para entregarlles aos/ás votantes que o soliciten.
     

      
 -,#,&%'$ +-..................................................................................................................................................................-,*%*"-'-(,"-'%'
)+(-,#,&&*)(-+'-+$#+,)%'-!,-+#*&*+-
El/La Elector/a ..................................................................................................................................................................... emitió su voto
en las Elecciones al Parlamento !,-+#*&*+ 2012
 -$,(*!,)%, +- -El/La Presidente/a

 - ,#,&%'$ +- ....................................................................................................................................................-&'+$,&,"- ),(%+- ,(+
,#,&%'$+#-+$+-,*%*$-'-(,"-'%'-)+(-,#,&&*)(-+'-+$#+,)%'-!,-+#*&*+- -(,)-",-(,-##,-"*!,(,-+&,%+$
El/La Elector/a .................................................................................................................................................. compareció en esta mesa
electoral para emitir su voto en las Elecciones al Parlamento !,-+#*&*+ 2012, sin que pudiera serle aceptado por:
 

)')-* "$+$-*)(&$*%'-)'-&,)('
no figurar inscrito en el Censo
)')- "(%**&+$-("*&*,)%,,)%,-+-(+-*!,)%*!+!,
no justificar suficientemente su identidad
("(,)(*)-!+-'%+&*)
suspensión de la votación
)')-&')(%*%"&*)-!+-,(+
no constitución de la Mesa

 - *)#,(,-&") +-&$"-'-",-$'&,!+- -Señálese con una cruz lo que proceda

 -$,(*!,)%, +- -El/La Presidente/a

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE VOTACIÓN
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5) TALÓNS DAS CREDENCIAIS DOS/DAS INTERVENTORES/AS QUE ACTÚEN ANTE
A MESA.
s

As credenciais son os documentos nos que os/as representantes das diferentes candidaturas nomean unha determinada persoa interventor/a desa
candidatura.

s

Os talóns son copias dese nomeamento.

Sobre a figura do/da interventor/a e o/a apoderado/a, véxanse as páxinas 17 e 18
deste manual.
     

      

&!(5''"!$(5%'5$&(5%'56666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
(+1)3

"'%'&"(5&$'('&!$5&!''&!$.(
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A
%2)250254*4--/15.5Fecha de la Elección
%(!$5%(5#'$(5#$#$!(5.5DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA
5( 4*/035.51.er Apellido
5( 4*/035.52.º Apellido

%&5&5.5N.º D.N.I.

&345.5Nombre

02045.5Edad

#,34+/1

&5.5Núm.

'104,4 35.5Domicilio
"5#5.5C. P.

"31-4**35.5Municipio

(102,5.5Piso

#,3/1-/25

1+-,/)3.25135-41+35125-/,-1+-,/-/1504 5.5Inscrito/a en el Censo en la circunscripción de: %/+),/)35"41+2*5.5Distrito Censal 4--/1

4+2

%(!$5%$.%(5'#''&!(&!'5.5DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
5( 4*/035.51.er Apellido
5( 4*/035.52.º Apellido

%&5&5.5N.º D.N.I.

&345.5Nombre

#,34+/1

02045.5Edad

&5.5Núm.

'104,4 35.5Domicilio
"5#5.5C. P.

"31-4**35.5Municipio

(102,5.5Piso

#,3/1-/2

4 ,4+41)21)45025*/+)25 ,4+41)2025 3, 5.5Representante de la lista presentada por:

%452-3,035-352,)/ 3550254/5.503
5 045 2 3+)35 045 4*4--/1+5 235 #2,*241)35
045 2*/-/25 45 2,25 3+5 44-)3+5 035 /10/-203
14*2513435/1)4,41)3,.250254+254*4-)3,2*5
13 6666666666666666666666666665 025 +4--/15 66666666666666666666665
035 0/+),/)35 66666666666666666666666666665 035 "31-4**35 04
6666666666666666666666666666666666666666666666666666665 25 4,+32
2,,/25/10/-2026

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley
8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al
Parlamento de Galicia, y a los efectos de
lo indicado en ella, nombro Interventor/a
de la mesa electoral n.º ...................................
de la Sección ............... del Distrito .................
del Municipio ..................................................,
a la persona arriba indicada.

'1566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666535666666666666666666666666666504566666666666666666666666666666666665045
O/A REPRESENTANTE,
EL/LA REPRESENTANTE,

,6.25 ,4+/041)4.250254+254*4-)3,2*513 66666666666666666665.5Sr./a Presidente/a de la mesa electoral n.º ...............
+4--/156666666666666666666666666666650/+),/)3566666666666666666666666666665"31-4**35.5Municipio 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
 

MODELO DE TALÓN DE CREDENCIAL DE INTERVENTOR

6) TALÓNS DAS CREDENCIAIS DOS/DAS ELECTORES/AS INSCRITOS/AS NO CENSO
DA MESA E QUE ACTÚEN COMO INTERVENTORES/AS NOUTRA MESA DISTINTA (se
se dá este caso).
Se os interventores figuran inscritos na circunscrición electoral correspondente
a esa mesa deben votar na mesa ante a cal están acreditados, non naquela en
cuxo censo figuran inscritos. Se figuran inscritos noutra provincia, exercerán o seu
dereito de sufraxio mediante o voto por correspondencia.
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7) UN XOGO DE TRES SOBRES NUMERADOS (COS NÚMEROS 1, 2 E 3) E RECIBOS
DE ENTREGA DELES.
     

     




      

(514,3/41545'397.740618.
Circunscripción Electoral
/@:>8<?>:@>@6<DB9B>;A:C9
Circunscripción Electoral

/A<>B99A
Municipio

@?;:@;AD>B<?8C9
Distrito Censal

'B>>@6<

      

(6347..6
Municipio

5/015069473/,8.
Distrito Censal

7445'3

7/8

B?C

/9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9!618/9269289289280891745%39289-7/897.740618.98307/94508289,39/6%179*74!826 93697+071561
26948.96/946-*67307/9289-7/8953254828947105#54839,7946303
?DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED#A:C?D=AD=CD=CD=C;CD:B>@,<D=CD7B?CDB9B>;A:C9DC<;B?D>@;C=CD=A8?D?A,:B?D2B>#C=A?D<A
B3;B:@A:D=A?D>C9B?DA?D>A72A B<;B?D=CD7B?CD@<=@>C=CD>B:;@1@>C<D8BD>A<;B B<

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 la mesa indicada certifican que contiene:

A las EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDhoras del día de la fecha, he recibido de la mesa electoral antes reseñada dos sobres
cerrados, en cuyo exterior los componentes de la mesa indicada certifican que contienen:

SOBRE N.º 1

'.+D! &
4D .:@3@<C9D=CDC>;CD=BD>A<?;@;8>@6<D=CD7B?CDB9B>"
;A:C9E

– Original del Acta de constitución de la mesa
electoral.

4D .:@3@<C9D =CD C>;CD =CD ?B?@6<D >A?D =A>87B<;A?
B9B>;A:C@?DCA?D8BD?BD1C0CD:B1B:B<>@CE

– Original del Acta de la sesión con los documentos electorales a los que se haga referencia.

4D *@?;CD<87B:C=CD=BD-A;C<;B?E

– Lista numerada de votantes.

4D C2B9B;C?D =BD -A;C>@6<D :B?B:-C=C?D  2A:D <B0C"
>@6<D =BD -C9@=BD A8D ;B:D ?@=AD A,3B>;AD =BD :B>9C"
7C>@6<E

– Papeletas de votación reservadas (por negación de validez o haber sido objeto de reclamación).

4D *@?;CD=AD>B<?ADB9B>;A:C9DB72:B0C=CE

– Lista del Censo Electoral utilizada.

4D /B:;@1@>C>@6<?D>B<?8C@?DC>#B0C=C?E

– Certificaciones censales aportadas.

SOBRE N.º 3

  9 9
)9 (6*589.50718.928984089279463/050,45'39289-7/8:

)9 Copia literal del Acta de constitución de la mesa.

)9 (6*589.50718.928984089289/7/5'3:

)9 Copia literal del Acta de la sesión.

SOBRE N.º 2

'.+D! (
4D /A2@CD9@;B:C9D=CDC>;CD=BD>A<?;@;8>@6<D=CD7B?CE

– Copia literal del Acta de constitución de la Mesa.

4D /A2@CD9@;B:C9D=CDC>;CD=CD?B?@6<E

– Copia literal del Acta de la sesión.

,79#6598/53826969/6%179389#61-895325482893698105"69$$:92895+7307975961"354892691+5-797.740618.9+718.:
Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.

8BD1A:A<DC?@<C=A?D;A=A?DA?D?A,:B?D<CD1A:7CD@<=@>C=CD<ADC:;@0AD&%%ED=CD-@3B<;BD*B@DA:0<@>CD=AD: 3@7BD
B9B>;A:C9D3B:C9E
Que fueron firmados todos los sobres en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.

39:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 69::::::::::::::::::::: 279:::::::::::::::::::::::::::::::::: 279$

O/A FUNCIONARIO/A DO SERVIZO DE CORREOS,
EL/LA FUNCIONARIO/A DEL SERVICIO DE CORREOS,

+<DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ADEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE =BDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE =BD(%&(

.$)D  $)DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EL/LA JUEZ$)

EPG 7.8

EPG 7.9

MODELO DE RECIBOS DE ENTREGA DOS SOBRES

8) LISTAXE daquelas persoas con discapacidade visual que coñezan o sistema de
lecto-escritura braille e teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento ou sexan afiliados á Organización Nacional de Cegos Españois,
que comunicasen a súa intención de utilizar o procedemento de votación previsto
no real decreto que regula un procedemento de voto accesible para este colectivo
e DOCUMENTACIÓN regulamentaria para a utilización do dito sistema de votación,
que se lles entregará aos/ás electores/as incluídos na listaxe (existirá unha carpeta
coa dita documentación para cada un dos electores que aparecen na listaxe).
Se a mesa non dispón dalgún destes elementos, o/a presidente/a da mesa
debe comunicalo inmediatamente por teléfono á Xunta Electoral de Zona,
para que llos envíe.
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4. Comprobación das condicións do local
O local electoral debe estar en condicións adecuadas para levar a cabo a votación
e estará perfectamente sinalizado no referente a seccións e mesas.
Debe haber mesas e cadeiras suficientes para os membros da mesa electoral, luz
apropiada, material de escritorio e letreiros de sinalización.
Nos casos en que persoas con discapacidade visual comunicasen a súa intención
de se acolleren ao procedemento de votación previsto no real decreto que regula
un procedemento de voto accesible que lles facilita ás persoas con discapacidade
visual o exercicio do dereito de sufraxio, o local electoral en que lles corresponde
votar debe dispoñer dun espazo concreto, accesible e adecuado que garanta a
privacidade do elector. Deberase atopar o máis cerca posible da mesa en que lle
corresponde exercer o seu dereito ao voto.
Se se advirte algunha deficiencia, debe comunicarse inmediatamente por teléfono
(ver anexo) á Xunta Electoral de Zona para que proceda a solucionala.

DE 8:00 A 8:30 HORAS

08:00
21.10.2012

08:30
21.10.2012

1. Recepción das credenciais que presenten os/as interventores/as das candidaturas
2. Comprobación das credenciais cos talóns e dar posesión do cargo aos/ás interventores/as
3. Devolución das credenciais aos/ás interventores/as
4. Unión dos talóns ao expediente electoral

1. Recepción das credenciais que presenten os/as interventores/as
das candidaturas
Entre as 8:00 horas e as 8:30 horas, a mesa recibe as credenciais dos/das interventores/as das candidaturas que se presenten.
As credenciais son os documentos nos que os/as representantes das diferentes candidaturas nomean unha determinada persoa interventor/a desa
candidatura.
Considéranse válidas as credenciais talonarias emitidas en papel autocopiativo,
así como as emitidas en documentos individuais idénticos, editadas mediante
sistemas informáticos e debidamente seladas polas Xuntas Electorais de Zona.
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Só poden actuar ante a mesa un máximo de dous/dúas interventores/as por
cada candidatura. De se presentaren máis de dous/dúas interventores/as dunha
mesma candidatura, o/a presidente/a dará posesión do cargo aos/ás que primeiro
presentasen as credenciais, para o cal numerará as credenciais por orde cronolóxica de presentación.

2. Comprobación das credenciais cos talóns e dar posesión do cargo aos/ás interventores/as
O/a presidente/a ten que comparar as credenciais cos talóns (copias do nomeamento) que debe ter no seu poder e comprobar que coinciden.
Os talóns (copias do nomeamento) figuran na documentación que se lle entrega
á mesa.
Se as credenciais e os talóns son iguais, daráselles posesión do cargo aos/ás
interventores/as, só dous/dúas interventores/as por candidatura:
s

Indicaráselle ao/á interventor/a que queda recoñecido/a como tal pola mesa.

s

Incluirá o seu nome na ACTA DE CONSTITUCIÓN da mesa, no apartado
correspondente (lista de interventores/as admitidos/as pola mesa).

Interventores/as
s

O/a representante de cada candidatura pode nomear dous/dúas interventores/as en cada mesa electoral.

s

Forman parte da mesa.

s

Só poden estar na mesa en que están acreditados/as.

s

Votan na mesa ante a cal están acreditados/as aínda que non estean no
Censo desta, sempre e cando figuren inscritos/as no Censo da circunscrición
correspondente a esa mesa. En caso contrario só poderán votar por correo.

s

Un/unha interventor/a de cada candidatura pode asistir á mesa e participar nas súas deliberacións con voz pero sen voto. Para estes efectos, os/
as interventores/as de cada candidatura acreditados/as ante a mesa poden
substituírse entre si.

s

Se se presentan na mesa despois de estar confeccionada a acta de constitución, poderán votar na mesa pero non formar parte dela.

Apoderados/as
s

Os/as representantes de cada candidatura poden outorgar poder a favor de
calquera cidadán/á, maior de idade e que se atope en pleno uso dos seus
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dereitos civís e políticos, co obxecto de que exerza a representación da candidatura nos actos e operacións electorais.
s

Non forman parte da mesa.

s

Poden acceder libremente a todos os locais electorais e examinar o desenvolvemento da votación e do escrutinio en calquera mesa.

s

Non votan na mesa se non figuran no Censo desta.

s

Poden actuar como interventores/as da súa candidatura ante a mesa, no
caso de non os haber, participando nas súas deliberacións con voz e sen
voto. Neste caso, e desde o momento en que tome posesión como interventor na mesa, a persoa designada xa non poderá exercer a función de
apoderado noutras mesas.

s

Deben identificarse como tales exhibindo as súas credenciais e o seu documento nacional de identidade aos membros da mesa.

Interventores/as e apoderados/as
s

Poden solicitar certificacións.

s

Poden anotar, se o desexan, nunha lista numerada de electores/as, o nome
e o número de orde en que se emiten os seus votos.

s

Poden reclamar sobre a identidade dun/dunha elector/a, o que deberán
realizar publicamente.

s

Poden pedir, durante o escrutinio, a papeleta lida polo/a presidente/a, para
o seu exame.

s

Poden formular protestas e reclamacións, e teñen dereito a facelas constar
na acta de sesión.

s

Poden exhibir emblemas ou adhesivos da entidade política á cal representan, pero só para identificarse como interventores/as ou apoderados/as
desa candidatura e sen que isto constitúa propaganda electoral.

PROBLEMAS QUE PODEN PRESENTARSE E ACCIÓNS QUE SE DEBERÁN
LEVAR A CABO
s

1UE A MESA NON RECIBISE OS TALØNS

s

1UE SE DUBIDE DA AUTENTICIDADE DAS CREDENCIAIS

s

1UE SE DUBIDE DA IDENTIDADE DAS PERSOAS QUE SE PRESENTAN COMO
INTERVENTORES

.ESTES CASOS O PRESIDENTE OU A PRESIDENTA DEBERÈN FACER O SEGUINTE
 $AR POSESIØN DO CARGO AOS INTERVENTORES SE ASÓ LLO ESIXEN
 #ONSIGNAR ESTAS CIRCUNSTANCIAS NA ACTA DE CONSTITUCIØN DA MESA PARA O
SEU ESCLARECEMENTO POSTERIOR
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ASÍ MESMO, PODE OCORRER O SEGUINTE:
s

1UE NON SE RECIBISEN OS TALØNS CASO EN QUE SE UNIRÈN AS CREDENCIAIS
AO EXPEDIENTE ELECTORAL INCLUÓNDOAS NO SOBRE NÞMERO  AO FINAL DA
XORNADA ELECTORAL

s

Que os interventores se presenten á mesa despois das 8:30 horas,
UNHA VEZ CONFECCIONADA A ACTA DE CONSTITUCIØN CASO EN QUE NON SE LLES
DARÈ POSESIØN DO SEU CARGO PERO SI PODERÈN VOTAR NA MESA

3. Devolución das credenciais aos/ás interventores/as
Efectuadas as operacións anteriores, as credenciais seranlles devoltas aos/ás interventores/as, excepto se non se recibiron os talóns.

4. Unión dos talóns ao expediente electoral
Os talóns facilitados coa documentación da mesa deben unirse ao expediente
electoral e incluírse no sobre número 1.
De non se recibiren os talóns, uniranse as credenciais ao expediente electoral incluíndoas no sobre núm. 1 ao final da xornada electoral.
     

      

     

      

%*3)) #*34444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443()34444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
JUNTA ELECTORAL
DE

& +5))$ #!+5%)5#&+5%)56666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

,+'-"'+,',-32&2'!1+0&3/3Circunscripción Electoral

+*1'3

*"-!1

)()% *3%#)*)%#3*$#()*(#/*
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO APODERADO/A

$!)%)&$+5&#)+)& #5& )!)& #!/+
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A

(0!03.032&2'',-3/3Fecha de la Elección

%2'250254(4,,.15/5Fecha de la Elección

(*#3(*3$)#*3$#$#*3/3DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA
3*2&,.13/31.er Apellido
3*2&,.13/32.º Apellido

%+ #5%+5")!#+5"!#"# +5/5DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA
5+4(.035/51.er Apellido
5+4(.035/52.º Apellido



"-34*.1

)104-4 35/5Domicilio
$31,4((35/5Municipio

)

&

$

+

$5"5/5C. P.

&5/5Núm.

%

)-.2+2 13/3Domicilio

+102-5/5Piso

1-'2&&13/3Municipio

"-3.1,.25

1*,-.'3/25135,41*35125,.-,1*,-.,.1504 5/5Inscrito/a en el Censo en la circunscripción de: %.*'-.'35$41*2(5/5Distrito Censal 4,,.1

4*2

"-34*.1

$

!

)

(

)

%

3$3/3C. P.

%3/3Núm.

.0.23/3Edad

*-.0+3/3Piso

$+1 ,-',0

(*#3(#/(*3)$))%*%)3/3DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
3*2&,.13/31.er Apellido
3*2&,.13/32.º Apellido

%+ #5%#/%+5!)"!))& +& )5/5DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
5+4(.035/51.er Apellido
5+4(.035/52.º Apellido

&345/5Nombre

*

$+12",-

02045/5Edad



(%3%3/3N.º D.N.I.

%123/3Nombre

%&5&5/5N.º D.N.I.

&345/5Nombre

%123/3Nombre
%&5&5/5N.º D.N.I.
$+12",-



)

(%3%3/3N.º D.N.I.

.0.23/3Edad

02045/5Edad
)-.2+2 13/3Domicilio

)104-4 35/5Domicilio

&5/5Núm.

%3/3Núm.
3$3/3C. P.

1-'2&&13/3Municipio
$5"5/5C. P.

$31,4((35/5Municipio

*-.0+3/3Piso

+102-5/5Piso
$+1 ,-',0

"-3.1,.2
2+2"2-!0-!23.03&,"!03+2"2-!0.031+ 3/3Representante de la lista presentada por:

!4-4*41'21'45025(.*'25-4*41'20253- 5/5Representante de la lista presentada por:

%452,3-035,352-'. 3550254.5/503
50452 3*'350454(4,,.1*5235"2-(241'3504
2(.,.25 45 2-25 3*5 44,'3*5 035 .10.,2035 14(2
13435 .1'4-41'3-/25 025 4*25 4(4,'3-2(5
1 666666666666666666666666666665025*4,,.1566666666666666666666665
035 0.*'-.'35 66666666666666666666666666665 035 $31,4((3
6666666666666666666666666666666666666666666666666666665 25 4-*32
2--.25.10.,2026
3

(230'1+.13'130+!,13 3.032,3 / 3.1
 3.2301"!13.232&2'',-"3013$0+&02-!13.2
0&,',03-121301.2+0.1/03032+"1030++,0
,-.,'0.04

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley
8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al
Parlamento de Galicia, a los efectos de
lo indicado en ella, nombro Interventor/a
de la mesa electoral n.º ...................................
de la Sección ............... del Distrito .................
del Municipio ..................................................,
a la persona arriba indicada.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley
8/1985 de 13 de agosto, de elecciones al
Parlamento de Galicia, nombro apoderado/a
a la persona arriba indicada.

)-3444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443134444444444444444444444444443.2344444444444444444444444444444444443.23
O/A SECRETARIO/A DA XUNTA ELECTORAL,
EL/LA SECRETARIO/A DE LA JUNTA ELECTORAL,

)1566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666535666666666666666666666666666504566666666666666666666666666666666665045
O/A REPRESENTANTE,
EL/LA REPRESENTANTE,
+4/03(1-/(1-03444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Sr./a D./D.ª

-6/25%31/%3125666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Sr./a D./D.ª
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8:30 HORAS

08:30
21.10.2012

1. Redactar a acta de constitución da mesa
2. Entregar copias da acta de constitución

1. Redactar a acta de constitución da mesa
Ás 8:30 horas e unha vez realizadas todas as operacións anteriores, debe redactarse a acta de constitución da mesa. Para iso debe facerse o seguinte:
1) O/a presidente/a cubrirá o seguinte impreso (que debe encontrarse
entre a documentación da mesa):
     

      
3#+3@:4@#,*/+)+#)*@:3@4/3
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA

"1?5>25=

#?>2<--?
Municipio

4> 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999990
8@( @?1=8@7?@7=@ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999@7<

:586156?@2<>8.=Distrito censal

/<225 >

,;3@$1<857<>6<;=@5>752=@.<@2?>86<@>=@=26=@?@8<!.5>6<(
Por el/la Presidente/a, se indica que conste en Acta lo siguiente:

<8=

En99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999990@siendo
las 8:00 horas del día 999999999999999999999999999999999999999999999999999999 de

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 7<999999999999999990@.<7?.

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 de999999999999999990@quedó

2?>8656.57=@ =@ &<8=@ <-<26?1=-0@ ?1&=7=@ $?-?8@ 8<!.5>6<8

constituida la mesa electoral, formada por los siguientes

&<&1?8(

miembros:

"%4/):4*+4;3( @:?>;:?>=@;@D./D.ª99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,3@( @:?>;:?>=@;@D./D.ª 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,3@( @:?>;:?>=@;@D./D.ª 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

/<!.57=&<>6<0@ <@ $1<8<>6=7?8@ ?8;=8@ 5>6<1<>6?
1<8;=8@ >?&<=7?80@ <5<>@ =@ 8 =@ 21<7<>25=-0@ <
78<--<8@$?8<85 >@7?8@8<.8@2=1!?8(
*,4@4@3"4):,/
NOMBRE Y APELLIDOS

Seguidamente y personados los/as interventores/as
designados, exhiben su credencial, y se les da posesión de sus cargos.
#3*:):3+%3@@4@%4"%4/4*+3
CANDIDATURA A LA QUE REPRESENTA

:?>;:?>=@;@D./D.ª
:?>;:?>=@;@D./D.ª

8@( @?1=8@7?@7<=>756?@7=0@.<7=@2?>8656.@7=@=@&<8=@<-<26?1=-0@<@1<726=8<@=@$1<8<>6<@=26=@.<0@<>@$1?=@7<
2?>?1&57=7<0@=85>=>@?8@=8586<>6<89
%,(*'-#+)-- '!+)-*,#-*+-%(*%+*'-,*+-'()$%$%*+-#+-,)+-,#,$'!+#-, $,(*% (*'),-#+-!,),($,-&$+-,-,(
!, +-*,-'('!%*+*-%!+(-#')-+)%)$,($,)

:?>;:?>=@;@D./D.ª
:?>;:?>=@;@D./D.ª
:?>;:?>=@;@D./D.ª
:?>;:?>=@;@D./D.ª
:?>;:?>=@;@D./D.ª

,;3@"%4/):4*+4;30
EL/LA PRESIDENTE/A,

:?>;:?>=@;@D./D.ª

,/;3/@)*+4% 4*+,%4/;3/0
LOS/LAS INTERVENTORES/AS,
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL
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2) Asinar a acta. A acta debe ser asinada polo/a presidente/a, os/as vogais e
os/as interventores/as designados/as polas candidaturas e que entregasen
adecuadamente a súa credencial.
O/a representante da Administración poderá solicitar a confirmación oficial da
apertura da mesa, para o cal se ten que acreditar ante o/a presidente/a da mesa
mediante a correspondente credencial e o seu DNI.

2. Entregar copias da acta de constitución da mesa electoral
O/a presidente/a da mesa está obrigado/a a dar unha soa copia da acta de constitución da mesa aos/ás representantes das candidaturas, apoderados/as ou interventores/as que o soliciten.
Só se debe entregar unha copia da acta por cada candidatura.
Se o/a presidente/a nega ou atrasa a entrega da copia da acta de constitución da
mesa a quen teña dereito a reclamala, redactarase por duplicado a oportuna
protesta, que será asinada polo/a reclamante ou reclamantes. Un exemplar
desta unirase ao expediente electoral e o outro será remitido á Xunta Electoral
Provincial polo/a reclamante ou reclamantes.
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SEGUNDA FASE: VOTACIÓN
9:00 horas - Anuncio do inicio da votación

09:00
21.10.2012

Ás 9:00 horas ábrese o colexio electoral e o/a presidente/a da mesa anuncia o
comezo da votación coas seguintes palabras: “comeza a votación”.
Durante a xornada electoral a mesa debe contar coa presenza de, polo menos,
dous dos seus membros.
Durante a xornada electoral o/a presidente/a debe facer gardar a orde no local
electoral, conforme o que se sinala ao final deste manual.

A VOTACIÓN PODE INTERROMPERSE OU SUSPENDERSE NOS SEGUINTES
CASOS:
Interrupción
O/a presidente/a da mesa deberá interromper a votación cando advirta
a ausencia de papeletas dalgunha candidatura e non poida suplila
mediante papeletas subministradas polos apoderados/as ou interventores/as da correspondente candidatura. En tal caso comunicará telefonicamente a súa decisión á Xunta Electoral de Zona (ver anexo), para que esta
as subministre inmediatamente.
A interrupción non pode durar máis dunha hora, e a votación prorrogarase tanto tempo como estiver interrompida.
Suspensión
A suspensión da votación prodúcese ben por interrupción superior a unha
hora, ou ben por causa de forza maior que faga imposible o acto da
votación.
A suspensión da votación será responsabilidade do/da presidente/a da mesa.
É conveniente que, antes de adoptar esta decisión, o/a presidente/a solicite
o parecer de todos os membros da mesa e, se as circunstancias o permiten,
consulte por teléfono á Xunta Electoral de Zona (ver anexo).
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En caso de suspensión, o/a presidente/a resolverá ao respecto en escrito
razoado, que deberá unirse ao expediente electoral. O/a presidente/a enviará,
inmediatamente despois de redactalo, unha copia certificada do dito escrito,
xa sexa en man xa sexa por correo certificado, á Xunta Electoral Provincial (ver
anexo), para que esta comprobe a certeza e suficiencia dos motivos e declare
ou esixa as responsabilidades que resulten.
No caso de suspensión da votación non se teñen en conta os votos emitidos na mesa, nin se realiza o seu escrutinio; o/a presidente/a ordena,
inmediatamente, a destrución das papeletas depositadas na urna e fai
constar este aspecto no escrito antes mencionado.
Suspendida a votación nunha mesa electoral, a Xunta Electoral de Zona
convocará novas eleccións na mesa dentro dos dous días seguintes.

De 9:00 a 20:00 horas – Desenvolvemento da votación
O/a representante da Administración débese presentar ante o/a presidente/a da
mesa ás 12:00 horas e ás 17:00 horas para solicitar o número de votantes ata
aquel momento.
Na emisión do voto deben seguirse os seguintes pasos:
1) OS/AS ELECTORES/AS ACERCARANSE Á MESA DE UN/UNHA EN UN/UNHA, despois de ter pasado, se así o desexan, pola cabina de votación.
2) O/A ELECTOR/A MANIFESTARÁ O SEU NOME E OS SEUS APELIDOS ao/á
presidente/a.
3) COMPROBAR A IDENTIDADE DO ELECTOR/A: os/as vogais e os/as interventores/
as comprobarán a identidade do elector/a. Para iso, o/a elector/a deberá presentar
algún dos seguintes documentos:
s

Documento nacional de identidade (DNI). Non serve o resgardo do DNI en
trámite, posto que nel non aparece a fotografía do/da elector/a.

s

Pasaporte (con fotografía).

s

Permiso (carné) de conducir (con fotografía).

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

23

Eleccións
ao Parlamento
de Galicia

2012
21 de Otubro

Se, a pesar de mostrar estes documentos, aparecen dúbidas sobre a identidade do/da elector/a, a mesa, tendo en conta os documentos achegados e o
testemuño que poidan presentar os/as electores/as presentes, decidirá por maioría.
Estas circunstancias deben anotarse na acta de sesión.
4) COMPROBAR QUE O/A ELECTOR/A ESTÁ INSCRITO/A NA LISTA DO CENSO
ELECTORAL. Os/as vogais e interventores/as comprobarán que o/a elector/a figura
inscrito/a na lista do Censo electoral.
Na lista do Censo electoral figuran inscritos/as os/as electores/as que poidan
votar na mesa. Esta lista debe estar entre a documentación facilitada á mesa.

SE O/A ELECTOR/A NON FIGURA NA LISTA DO CENSO, só poderá votar na
mesa se presenta algún destes 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 habilite para facer efectivo o seu dereito ao voto.
Unha certificación censual específica é un medio polo que o/a cidadán/á
pode acreditar que está inscrito/a no Censo electoral vixente, aínda que
non figure, ou figure con datos incorrectos, nos exemplares certificados
das listas do Censo postos á disposición das mesas electorais. As certificacións censuais poden ser de dous tipos:
1. De alta no Censo: refírense a cidadáns/ás 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
algún dos datos (nome, enderezo etc.) dos/as votantes que están
incluídos/as na lista certificada do Censo enviada á mesa.
As certificacións censuais específicas poden ser solicitadas persoalmente
polo elector/a na Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral
(ver anexo) ata o mesmo día da votación e antes da hora de peche dos
colexios electorais. Tamén poden ser solicitadas por fax, a través do
concello, e remitidas aos/ás interesados/as por este mesmo medio. Será
válido, para a votación, tanto o orixinal da certificación censual específica como a recibida por fax a través do concello respectivo.
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As certificacións censuais específicas e as sentenzas xudiciais deben terse en
conta na lista numerada de votantes, indicándose se se trata de certificacións
censuais específicas de alta no censo ou de corrección de erros, para despois computalas debidamente nas actas de escrutinio e sesión para efectos de determinar
o número total de persoas que votasen efectivamente na correspondente mesa
electoral. Deberán quedar en poder da mesa para incorporalas á documentación
electoral que debe preparar a mesa ao finalizar a xornada
CERTIFICACIÓNS CENSUAIS

MODELO DE CERTIFICACIÓN
DE ALTA NO CENSO

MODELO DE CERTIFICACIÓN
CORRECCIÓN DE ERROS

As certificacións censuais específicas NON DEBEN CONFUNDIRSE COAS TARXETAS CENSUAIS que, para efectos de información, remite a Oficina do Censo
Electoral a todos/as os/as electores/as.
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TARXETA CENSUAL

Estas tarxetas censuais:
s

NON SERVEN PARA IDENTIFICAR os/as electores/as.

s

NON PERMITEN VOTAR aos/ás electores/as que non figuren no Censo da
mesa nin acheguen a certificación censual específica. As certificacións
censuais específicas NON DEBEN CONFUNDIRSE tampouco co certificado de inscrición no Censo que se inclúe na documentación do voto por
correo.

MODELO DE CERTIFICADO DE INSCRICIÓN NO CENSO
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ADEMAIS, DEBE TERSE EN CONTA:
NON PODEN VOTAR PERSOALMENTE NA MESA, aínda que estean incluídos/
as no censo desta:
s

As persoas que solicitasen emitir o voto por correo, sexa desde
España ou se trate dos/as españois/las que se encontren temporalmente no estranxeiro e solicitasen votar de acordo co procedemento
previsto no real decreto que regula un procedemento de votación para
os/as cidadáns/ás españois/las que se encontren temporalmente no
estranxeiro. (Unha letra “C” aparecerá ao lado do seu nome na lista do
Censo, ou o/a elector/a estará incluído nunha “relación de electores/as
da mesa que solicitaron o voto por correo”, que figura como apéndice
á lista do Censo).

s

Os/as interventores/as acreditados/as ante unha mesa correspondente a outra circunscrición (entre a documentación electoral
figurará unha copia da súa acreditación ante a outra mesa). Neste
suposto, deberán ter exercitado o seu dereito de voto por correo, destinado á mesa en que se encontren inscritos no Censo.

NON PODEN VOTAR PERSOALMENTE NA MESA, ao non estaren incluídos/as
no Censo desta:
s

Os/as interventores/as acreditados/as ante a mesa pero inscritos no Censo doutra circunscrición (entre a documentación electoral
figurará unha copia da súa acreditación ante a outra mesa). Neste
suposto, deberán ter exercitado o seu dereito ao voto por correo destinado á mesa en que se encontren inscritos no Censo.

PODEN VOTAR NA MESA, aínda que non estean incluídos/as no Censo desta:
s

Os/as interventores/as acreditados/as ante a mesa, sempre que
estean inscritos na circunscrición correspondente a esa mesa e
non exercitasen o voto por correo na mesa en cuxo Censo están
inscritos.

5) RECIBIR O SOBRE DE VOTACIÓN. O voto é secreto. O/a elector/a entregará pola
súa propia man ao/á presidente/a o sobre pechado.
Os/as electores/as que non saiban ler ou que, por discapacidade, non poidan elixir
a papeleta, colocala dentro do sobre, ou entregarlla ao/á presidente/a da mesa,
poden pedir axuda dunha persoa da súa confianza.

27

Eleccións
ao Parlamento
de Galicia

2012
21 de Otubro

6) INTRODUCIR O SOBRE NA URNA. A continuación, o/a presidente/a fará o
seguinte:
a) Non debe ocultar en ningún momento o sobre á vista do público.
b) Dirá en voz alta o nome do/a elector/a, e engadirá “Vota”.
c) Entregará o sobre ao elector, que o depositará na urna.
RECORDE QUE ANTES DE INTRODUCIR O SOBRE na urna se debe comprobar a
identidade do/a elector/a e a súa inscrición no Censo.
O sobre de votación debe ser introducido na urna polo/a elector/a.
7) ANOTAR O/A ELECTOR/A NA LISTA NUMERADA DE VOTANTES.
a) Os/as vogais e, de ser o caso, os/as interventores/as que o desexen, anotarán na lista numerada de votantes o nome e apelidos dos/as electores/as
pola orde en que emitisen o seu voto.
b) Ademais, indicarán o número con que figuran na lista do censo electoral
ou, de ser o caso, que achegaron unha certificación censual específica de
alta.
O/a elector/a ten dereito a examinar se foron ben anotados o seu nome e apelidos
na lista numerada de votantes.
VOTACIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE VISUAL COÑECEDORAS
DO SISTEMA BRAILLE, que utilicen o procedemento de voto accesible regulado
regulamentariamente.
O/a presidente/a da mesa electoral ou, de ser o caso, algún dos/as vogais,
entregará ao/á elector/a con discapacidade visual que teña comunicado
a súa intención de utilizar o procedemento de votación previsto no real
decreto que regula un procedemento de voto accesible, a documentación
que integra este procedemento de votación, logo de comprobar, mediante
a exhibición do DNI, a súa inclusión na listaxe das persoas que comunicaron
a intención de utilizar o dito procedemento, listaxe que consta en poder da
mesa electoral.
Na documentación entregada, o/a elector/a encontrará unhas instrucións explicativas sobre a utilización desta, impresas en sistema braille.
Así mesmo, o/a presidente/a da mesa electoral ou, de ser o caso, algún dos/
as 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 procedemento de
votación descrito para a totalidade dos electores.
Ademais do procedemento de voto accesible que facilita ás persoas con discapacidade visual o exercicio do dereito de sufraxio, estas persoas poden seguir acudindo

28

á posibilidade de asistencia dunha persoa da súa confianza para poder exercer o
seu dereito de voto.
Despois da votación, é recomendable que a persoa votante leve consigo a documentación que utilizou, co fin de asegurar o segredo do voto emitido.

20:00 Horas - Finalización da votación

20:00
21.10.2012

1. Anunciar o final da votación: 20:00 horas
2. Permitir votar aos/ás electores/as que se atopen no
local
3. Introducir na urna os sobres dos votos por correo
4. Votar os membros das mesas e interventores/as
5. Asinar a lista numerada de votantes

1. Anunciar o final da votación - 20:00 horas
Ás 20:00 horas o/a presidente/a anunciará en voz alta que vai concluír a
votación.
Se a votación se tivo que interromper nalgún momento por falta de papeletas dalgunha candidatura, o horario debe prorrogarse durante tanto tempo como
durase a interrupción.

2. Permitir votar aos/ás electores/as que se atopen no local
Se, despois de se anunciar o final da votación, quedaren no local electoral ou no
acceso a el electores/as que aínda non votasen, o/a presidente/a deixaraos votar, e
non permitirá que vote ninguén máis.

3. Introducir na urna os sobres dos votos por correo
Unha vez que votase o/a último/a elector/a presente no local, o/a presidente/a
debe introducir na urna os sobres que conteñan as papeletas de voto remitidas por correo, correspondente a aquelas persoas que solicitasen facelo
por correo, ben desde España ou ben desde o estranxeiro, no caso dos/das
españois/las que se encontren temporalmente no estranxeiro e se acollan
ao procedemento de votación previsto no real decreto que regula un procedemento de votación para os cidadáns/ás españois/las que se encontren
temporalmente no estranxeiro.
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Para iso deben seguirse os seguintes pasos:
1) Abrir de un en un os sobres remitidos ao/á presidente/a da mesa que
conteñen o sobre do voto por correo e comprobar que conteñen o certificado de inscrición no Censo do/a elector/a.
Se falta o certificado de inscrición no Censo debe destruírse o sobre e
toda a documentación que contén, xa que non se pode considerar como
voto válido, nulo ou en branco ao non poder contabilizarse o/a votante. O
sobre que contén a papeleta non debe abrirse.
2) Comprobar que o/a elector/a está inscrito/a no Censo da mesa.
3) Introducir na urna o sobre de votación.
4) Anotar ao/a elector/a na lista numerada de votantes. Os/as vogais anotarán o nome do/a elector/a na lista numerada de votantes.

4. Votación dos membros da mesa e dos/as interventores/as
A continuación, poderán votar os membros da mesa e os/as interventores/as
que estean inscritos no Censo da circunscrición correspondente á mesa. Na lista
numerada de votantes especificaranse a sección e mesa electoral daqueles/as
interventores/as que non figuren no Censo da mesa.
RECORDE QUE esta anotación resulta necesaria para poder cubrir debidamente a
acta de sesión.
Tanto os/as electores/as que votasen por correo como os membros da mesa e os/as
interventores/as que votan, deberán ser incluídos na lista numerada de votantes.

5. Asinar a lista numerada de votantes
Finalizadas estas operacións, os/as vogais e interventores/as asinarán a lista numerada de votantes.
A sinatura debe poñerse nos seguintes lugares da lista:
s

Na marxe de cada unha das follas, e tamén

s

Inmediatamente debaixo do último nome escrito.
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TERCEIRA FASE: ESCRUTINIO
Rematada a votación, procederase de forma inmediata e sen interrupcións a escrutar os votos. O escrutinio é público e non se suspenderá ata que non se conten todos os votos.
O/a presidente/a da mesa ordenará a inmediata expulsión das persoas que entorpezan ou alteren o desenvolvemento do escrutinio.
1. Escrutar as papeletas
2. Anunciar o resultado da votación
3. Redactar a acta de escrutinio
4. Fixar a acta de escrutinio na entrada do local
5. Entregar copias da acta de escrutinio
6. Redactar a acta de sesión
7. Entregar copias da acta de sesión
8. Preparar os tres sobres de documentación electoral
9. Entregar os sobres 1 e 2 no xulgado de primeira instancia ou de paz
10. Entregar o sobre número 3 ao/á empregado/a de correos.

1. Escrutar as papeletas
O escrutinio de resultados realízase da seguinte forma:
1) EXTRAER O SOBRE DA URNA ABERTA E LER A PAPELETA
Aberta a urna, o/a presidente/a sacará, un a un, os sobres da urna, abriraos e lerá
en voz alta o nome da candidatura votada.
Os sobres abertos deben conservarse para o seu reconto posterior.
Ao examinar os sobres e as papeletas, ademais de votos válidos a candidaturas, poderán encontrarse casos de:
s

votos en branco, e

s votos nulos.

Estas dúas categorías deben terse en conta para os efectos de reconto e determinación do resultado da votación.
Son VOTOS EN BRANCO:
s

os sobres que non conteñan papeletas.
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Son VOTOS NULOS:
s

os que se emiten en sobres ou papeletas diferentes do modelo oficial.

s

as papeletas sen sobre.

s

os sobres que conteñan máis dunha papeleta de distintas candidaturas (se
se inclúen varias papeletas da mesma candidatura cóntase como un
só voto válido).

s

os que se emiten en sobres alterados.

s

os emitidos en papeletas nas que se modificasen, engadisen ou riscasen
nomes de candidatos comprendidos nelas ou se alterase a súa orde de colocación, así como aquelas nas que se introducise calquera lenda ou expresión, ou se producise calquera outra alteración de carácter voluntario ou
intencionado.
Non obstante NON SERÁN VOTOS NULOS aqueles votos emitidos en papeletas que conteñan unha sinal, cruz ou aspa ao lado dalgún dos membros da
candidatura, sempre que as ditas marcas non teñan trascendencia ou entidade suficiente para alterar a configuración da papeleta ou para manifestar
reproche algún dos membros da candidatura ou da formación política á que
pertenzan (Instrución Xunta Electoral Central 1/2012, do 15 de marzo, e
Sentenza Tribunal Constitucional 123/2011, do 14 de xullo).

2) ENSINAR A PAPELETA AOS/ÁS VOGAIS, INTERVENTORES/AS E APODERADOS/AS
O/a presidente/a amosará cada papeleta, unha vez lida, aos/ás vogais, interventores/as e apoderados/as.
Se algún notario/a, candidato/a ou representante de candidatura, presente
no acto de escrutinio, tiver dúbidas sobre o contido dunha papeleta, poderá
pedila para o seu exame ante os membros da mesa.
3) COMPROBAR QUE O NÚMERO DE SOBRES COINCIDE CO DE VOTANTES ANOTADOS/AS NA LISTA NUMERADA DE VOTANTES
Terminado o escrutinio, debe comprobarse que o número de sobres extraídos
da urna coincide co de electores/as que votaron (anotados na lista numerada de
votantes).
A lista numerada de votantes incluirá os/as votantes que achegasen a certificación específica de alta ou sentenza xudicial.
Estas persoas, en principio, non estaban incluídas na lista do Censo que
manexa a mesa, pero votarían tamén na mesa electoral ao teren achegado a
citada certificación específica de alta ou sentenza xudicial.
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4) RESOLVER AS RECLAMACIÓNS E PROTESTAS CONTRA O ESCRUTINIO
O/a presidente/a preguntará se hai algunha protesta que facer contra o escrutinio.
Se se presenta algunha protesta ou reclamación contra o escrutinio, resolveraa a
mesa por maioría dos seus membros.
5) DESTRUÍR AS PAPELETAS DE VOTACIÓN
As papeletas destruiranse en presenza dos/as asistentes.
Non obstante, NON DEBEN DESTRUÍRSE as seguintes papeletas:
s aquelas ás que se lle negase validez: VOTOS NULOS.
s aquelas que fosen obxecto dalgunha reclamación.
Coas papeletas que non se destrúan debe facerse o seguinte:
s os membros da mesa poñerán a súa sinatura nelas,
s uniranse á acta de sesión (unha vez que se redacte, ao finalizar o escrutinio) e,
s incluiranse no sobre nº 1.

2. Anunciar o resultado da votación
O/a presidente/a anunciará en voz alta o resultado da votación.
Neste anuncio, debe indicar os seguintes datos:
s Número de electores/as censados/as (os/as que figuren na lista certificada
do Censo electoral).
s Número de certificacións censuais presentadas (deben reflectirse por
separado as certificacións de alta no Censo e as certificacións de corrección
de erros materiais).
s Número de votantes (que figura na lista numerada que tivo que formar a
mesa).
s Número de votos nulos.
s Número de votos en branco.
s Número de votos obtidos por cada candidatura.

3. Redactar a acta de escrutinio
Despois de anunciar o resultado da votación hai que redactar a acta de escrutinio,
que conterá os datos anunciados polo/a presidente/a.
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Convén seguir as explicacións que contén a acta e ter en conta as instrucións contidas neste manual, entre elas as relativas á lista do Censo electoral e ás certificacións censuais, que figuran na sección “Desenvolvemento da votación”.
Para confeccionar a acta de escrutinio farase o seguinte:
1) Cubrir o seguinte impreso (que debe encontrarse entre a documentación
da mesa):
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1. NÚM. DE ELECTORES/AS SEGÚNDO AS LISTAS DO CENSO
1. NÚM. DE ELECTORES/AS SEGÚN LAS LISTAS DEL CENSO
NÚMERO DE CERTIFICACIÓNS CENSUAIS PRESENTADAS
NÚMERO DE CERTIFICACIONES CENSALES PRESENTADAS
2. De alta no censo
2. De alta en el censo
3. De corrección de erros materiais
3. De corrección de errores materiales

A) Electores censados
na Mesa na que votaron:
A) Electores censados
en la Mesa que han votado:
B) Interventores non censados
na Mesa na que votaron:
B) Interventores no censados
en la Mesa que han votado:
Total Votantes (A+B)




NÚMERO DE VOTOS NULOS
NÚMERO DE VOTOS NULOS





NÚMERO DE VOTOS EN BRANCO
NÚMERO DE VOTOS EN BLANCO




TOTAL ELECTORES: (Nº electores segundo
as Listas do Censo + Certificacións de alta) (1+2)
TOTAL ELECTORES: (Nº electores según
las Listas del Censo + Certificaciones de alta) (1+2)
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EPG 7.2

ACTA DE ESCRUTINIO

2) Asinar a acta de escrutinio: a acta de escrutinio será asinada polo/a
presidente/a da mesa, os/as dous/dúas vogais e os/as interventores/as
das candidaturas.

4. Fixar a acta de escrutinio na entrada do local
O orixinal da acta de escrutinio debe fixarse inmediatamente na parte exterior ou
na entrada do local.
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5. Entregar copias da acta de escrutinio
Entregaranse copias da acta de escrutinio ás seguintes persoas:
En primeiro lugar, ao/á representante da Administración.

s

O/a representante designado/a pola Administración recollerá unha copia da
acta de escrutinio da mesa electoral co obxecto de que o Goberno autonómico
poida facilitar información provisional sobre os resultados da elección.
Despois, aos/ás representantes das candidaturas, interventores/as,
apoderados/as o candidatos/as que o soliciten.

s

Só se entregará unha copia da acta por cada candidatura.

6. Redactar a acta de sesión
Finalizado o escrutinio e feito público o resultado, débese confeccionar a acta de
sesión da forma seguinte:
1) Cubrir o seguinte impreso (que debe encontrarse entre a documentación
da mesa):
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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).
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1. NÚM. DE ELECTORES/AS SEGÚNDO AS LISTAS DO CENSO
1. NÚM. DE ELECTORES/AS SEGÚN LAS LISTAS DEL CENSO
NÚMERO DE CERTIFICACIÓNS CENSUAIS PRESENTADAS
NÚMERO DE CERTIFICACIONES CENSALES PRESENTADAS
2. De alta no censo
2. De alta en el censo
3. De corrección de erros materiais
3. De corrección de errores materiales

A) Electores censados
na Mesa na que votaron:
A) Electores censados
en la Mesa que han votado:
B) Interventores non censados
na Mesa na que votaron:
B) Interventores no censados
en la Mesa que han votado:
Total Votantes (A+B)

NÚMERO DE VOTOS NULOS
NÚMERO DE VOTOS NULOS

NÚMERO DE VOTOS EN BRANCO
NÚMERO DE VOTOS EN BLANCO

TOTAL ELECTORES: (Nº electores segundo
as Listas do Censo + Certificacións de alta) (1+2)
TOTAL ELECTORES: (Nº electores según
las Listas del Censo + Certificaciones de alta) (1+2)
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Se han emitido los siguientes votos particulares: (indicar nombre y apellidos, cargo en la Mesa Electoral y motivo del voto).
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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).
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ACTA DE SESIÓN
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2) Asinar a acta de sesión. A acta de sesión deberá ser asinada polo/a
presidente/a e os/as vogais da mesa, así como polos/as interventores/as.

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

8. Preparar os tres sobres de documentación electoral
1) DISTRIBUÍR A DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN TRES SOBRES
A) SOBRE NÚMERO 1: No sobre número 1 debe incluírse O EXPEDIENTE
ELECTORAL, que se compón dos seguintes documentos:
s

Orixinal da acta de constitución da mesa.

s

Orixinal da acta de sesión.

s

Documentos a que se faga referencia na acta de sesión (en particular, a
lista numerada de votantes e as papeletas nulas ou que fosen obxecto de
reclamación).

s

Listas do Censo electoral utilizadas.

s

Talóns (copias) das credenciais dos/as interventores/as, ou as propias credenciais, se non se recibiron os talóns.

s

Certificacións censuais ou sentenzas xudiciais que, de ser o caso, fosen
achegadas polos/as electores/as.

B) SOBRES NÚMERO 2 E 3: En cada un dos sobres incluiranse os seguintes
documentos:
s

Unha copia da acta de constitución da mesa, e

s

Unha copia da acta de sesión

2) PECHAR OS SOBRES E ASINALOS
Unha vez 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 lapelas.

36

9. Entregar os sobres 1 e 2 no xulgado de primeira instancia
ou de paz
1) O/a presidente/a debe entregar os sobres número 1 e número 2 no
Xulgado de Primeira Instancia ou de Paz en cuxa provincia se atope a
mesa.
Poderán acompañar o/a presidente/a un/unha vogal e os/as interventores/as
que o desexen.
As Forzas e Corpos de Seguridade acompañarán e, se for preciso, facilitarán o
desprazamento destas persoas.
2) O/a xuíz/a recibirá a documentación e asinará o correspondente
recibo (que debe encontrarse na documentación da mesa).
Unha vez entregados os sobres número 1 e número 2 ao/á xuíz/a, finalizan as
funcións dos membros da mesa que acudiron ao Xulgado.

10. Entregar o sobre número 3 ao/á empregado/a de correos
1) Un/unha dos/as vogais, polo menos, debe permanecer no local electoral ata que se efectúe a entrega do sobre número 3.
2) O servizo de Correos enviará un/unha empregado/a á mesa electoral
para recoller o sobre número 3.
3) O/a empregado/a de Correos farase cargo do sobre e asinará o correspondente recibo (que debe encontrarse na documentación que se lle
entrega á mesa).
Unha vez entregado o sobre número 3 ao/á empregado/a de Correos, finalizan as
funcións do/da vogal que permaneceu no local electoral.
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ORDE PÚBLICA
O mantemento da orde no local electoral, e incluso nos arredores, é indispensable para garantir a liberdade de voto dos/as electores/as.
Por iso, o estrito cumprimento das normas de orde pública resulta esencial durante
a xornada electoral, sendo o/a presidente/a da mesa o/a responsable do cumprimento delas.
1) FACULTADES DO/A PRESIDENTE/A DA MESA
s O/a presidente/a da mesa ten, dentro do local electoral, a autoridade
exclusiva de cara ao estrito cumprimento das normas de mantemento
da orde pública, co fin de asegurar a liberdade dos/as electores/as e o
cumprimento da lei.
s Para estes efectos, pode solicitar a intervención das Forzas e Corpos de
Seguridade destinadas a protexer os locais, as cales deben prestar ao/á
presidente/a, dentro e fóra dos locais electorais, o auxilio que requira.
2) NORMAS DE ORDE PÚBLICA
s A entrada ao local electoral debe 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:
s Electores/as e persoas que deban prestarlles asistencia, se o necesitan.
s Representantes das candidaturas.
s Candidatos/as.
s Apoderados/as e interventores/as.
s Notarios/as.
s Axentes da autoridade que o/a presidente/a requira.
s Membros das xuntas electorais.
s Xuíces/as de instrución e os seus delegados/as.
s Representantes da Administración.
Calquera outra persoa necesitará autorización do/a presidente/a para permanecer no local.
s Ninguén poderá entrar no local da sección electoral con armas, nin instrumentos susceptibles de ser usados como tales, a excepción dos axentes
encargados de protexer o local cando sexan requiridos polo/a presidente/a.
O/a presidente/a ordenará a inmediata expulsión dos que incumpran esta
norma.
s Non poderán realizarse actos de propaganda electoral nin no local electoral
nin nas súas inmediacións. Os/as apoderados/as e interventores/as dos partidos políticos poden levar á vista emblemas e adhesivos xa que estes non
constitúen propaganda electoral.
s Non poderán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de calquera
maneira que sexa, o acceso aos locais.
s Non se admitirá a presenza nas proximidades de quen poida dificultar ou
coaccionar o libre exercicio do dereito ao voto.
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O/A PRESIDENTE/A TOMARÁ AS MEDIDAS QUE COIDE CONVENIENTES NO CASO
DE NON SE CUMPRIREN OS ASPECTOS ANTERIORES.
3) ANOTACIÓN DE INCIDENCIAS NA ACTA DE SESIÓN
Faranse constar na acta de sesión os incidentes que afectasen a orde no local electoral, con indicación do nome e apelidos de quen os provocou.
ANEXO: XUNTAS ELECTORAIS E OFICINAS DO CENSO
XUNTAS ELECTORAIS DA CORUÑA
XUNTA ELECTORAL
PROVINCIAL DA CORUÑA

XUNTAS ELECTORAIS DE LUGO

Tel: 881.88.16.76/77/78
981.18.20.82/83
Fax: 881.88.16.79
Tel: 981 18 51 06
Fax: 881.88.16.80

1

XEZ DA CORUÑA

2

XEZ DE BETANZOS

Tel: 881 88 14 25/26/27/28
Fax: 881 88 14 30

3

XEZ DE CARBALLO

Tel: 881 88 11 84/79
Fax: 881 88 11 82

4

XEZ DE CORCUBIÓN

5

XEZ DE FERROL

6

XEZ DE NOIA

7

XEZ DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Tel: 881 88 14 54/55/56/57
Fax: 881 88 14 58
Tel: 981 33 73 29/31/34
Fax: 981 33 73 30
Tel: 881 99 75 19/03
Fax: 881 99 75 07

1

XEZ DA POBRA DE
TRIVES

2

XEZ DE BANDE

3

XEZ DO BARCO DE
VALDEORRAS

4

XEZ DO CARBALLIÑO

5

XEZ DE OURENSE

6
7

Tel: 982 88 94 79/ 83
Fax: 982 88 94 82

1

XEZ DA
FONSAGRADA

2

XEZ DE CHANTADA

3

XEZ DE LUGO

4

XEZ DE
MONDOÑEDO

5

XEZ DE MONFORTE
DE LEMOS

6

XEZ DE VILALBA

Tel: 982 89 33 31/ 982 88 33 31
Fax: 982 89 33 41
Tel: 982 29 47 24
Fax: 982 29 47 21
Tel: 982 88 91 83/82
Fax: 982 88 91 88
Tel: 982 88 93 81/82/83/84/85
Fax: 982 88 93 87/88
Tel: 982 88 92 76/78/79
Fax: 982 88 92 81

Tel: 981 54 04 12/981 54 03 51
Tel: 881.99.71.28/881.99.71.29
Fax: 981 54 04 16

XUNTAS ELECTORAIS DE OURENSE
XUNTA ELECTORAL
PROVINCIAL DE OURENSE

Tel: 982 29 48 42
Fax: 982 29 48 43

XUNTA ELECTORAL
PROVINCIAL DE LUGO

XUNTAS ELECTORAIS DE PONTEVEDRA

Tel: 988 68 70 55/56
Fax: 988 68 70 63

XUNTA ELECTORAL
PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA

Tel: 988 68 73 61/66
Fax: 988 68 73 67

Tel: 986 80 51 08/ 986 84 37 45
Fax: 986 86 05 34/ 986 85 61 49
Tel: 886 20 62 61/ 886 20 54 82/83/84/91
Fax:886 20 64 86

1

Tel: 988 68 73 51
Fax: 988 68 73 55

XEZ DA
ESTRADA

2

XEZ DE
CAMBADOS

Tel: 886 20 60 60/45/79
Fax: 886 20 60 65

Tel: 988 68 74 83/77
Fax: 988 68 74 88

3

XEZ DE LALÍN

Tel: 886 20 62 31/32/33
Fax: 886 20 62 36

Tel: 988 68 75 02
Fax: 988 68 75 00

4

XEZ DE
PONTEAREAS

Tel: 886 21 82 17
Fax: 886 21 82 21

Tel: 988 68 71 63/988 68 70 77
Fax: 988 68 70 03

5

XEZ DE
PONTEVEDRA

Tel: 986.80.57.95/986.80.59.94/
886.20.64.32/33
Fax: 886.20.64.34

XEZ DE RIBADAVIA

Tel:988 68 75 58
Fax:988 68 75 59

6

XEZ DE TUI

XEZ DE VERÍN

Tel:988 68 73 80
Fax: 988 68 73 87

7

XEZ DE VIGO

Tel: 886 21 82 53/54/55
Fax: 886 21 82 58
Tel:986.817.462/ 886.21.84.21/22
Fax: 886.21.84.20

DELEGACIÓNS PROVINCIAIS DA OFICINA DO CENSO ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DA OFICINA DO CENSO ELECTORAL DA CORUÑA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DA OFICINA DO CENSO ELECTORAL DE LUGO

Tel: 981 21 74 26/39
Fax: 981 20 62 35/ 981 20 61 50
Tel: 982 28 46 00/01
Fax: 982 24 68 72

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA OFICINA DO CENSO ELECTORAL DE OURENSE

Tel: 988 21 18 69/ 988 51 08 79
Fax: 988 21 09 89

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA OFICINA DO CENSO ELECTORAL DE PONTEVEDRA

Tel: 986 86 85 00
Fax: 986 89 61 24/ 986 84 44 53
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RESUMO CRONOLÓXICO DA XORNADA ELECTORAL
Fase I: constitución da mesa
8:00 h: Reunión no local.
Comprobación dos elementos necesarios.
Admisión de interventores.
8:30 h: Redacción da acta de constitución da mesa electoral.

Fase II: votación
9:00 h: Apertura do colexio electoral.
Votación.
20:00 h: Finalización da votación.

Fase III: escrutinio
Escrutinio dos votos.
Extensión da acta de escrutinio.
Extensión da acta de sesión.
Preparación da documentación.
³ Sobre 1: Acta de constitución.
Acta de sesión.
Documentos de sesión.
Lista do Censo electoral.
Credenciais de interventores.
Certificacións censuais.
³ Sobre 2:
Copia da acta de constitución.
Copia da acta de sesión.
³ Sobre 3:
Copia da acta de constitución.
Copia da acta de sesión.
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