
Irisgarritasunari buruzko araudia Informazioa eta kontsultak: 

 

 
- 5/1985 Lege Organikoa, ekainaren 

19koa, Hauteskunde Araubide Orokorrari 

buruzkoa, 3 eta 87. artikuluak 

- Bizitza politikoan eta hauteskunde-

prozesuetan parte hartzeko oinarrizko 

baldintzei buruzko Erregelamendua. 

(422/2011 Errege Dekretua, 

martxoaren 25ekoa). 

- 1612/2007 Errege Dekretua, 

abenduaren 7koa, boto irisgarriaren 

prozedurarena 

- 3817/2007 Agindua, abenduaren 

21ekoa, ikusmen-urritasuna duten 

pertsonei botoa emateko eskubidea 

erabiltzeko aukera ematen dien bozketa-

prozedura irisgarria arautzen duena 

 

 

 

 

Informazio orokorreko telefonoa: 060 

Boto irisgarriari buruzko telefonoa: 

900 150 000 www. infoelectoral.mir. 

es infoelectoral@interior.es 

Triptiko honen egileak: 

- Barne Arazoetako Ministerioa 

- Osasun, Kontsumo eta Gizarte 

Ongizatearen Ministerioa 

- Desgaitasuna Artatzeko Bulegoa 

OADIS

  
ARASAAC atariko piktogramak  

http://arasaac.org/ 

Irisgarritasunari buruzko gida 

2019ko azaroaren 10eko 

Hauteskunde Orokorrak 

Irakurketa errazeko bertsioa 

mailto:infoelectoral@interior.es
http://arasaac.org/


Hauteskunde-lokal eta -mahai irisgarriak Pertsona itsuentzako maleta Gomendio orokorrak 

 

Hauteskunde-mahaian zure boto-papera 

aukeratu ahal izateko espazio irisgarria 

egongo da. Mahaian dauden pertsonek 

botoa eman dezazun zainduko dute. 

Mahaiko kideak 

Mahaian dauden pertsonek komunikatu bat 

eta eskuliburu bat jasotzen dute. 

Irisgarritasunik ez badago, zure Eskualdeko 

Hauteskunde Batzordera kexa bat zuzen 

dezakezu. 

Pertsona gorrek zeinu-hizkuntzako 

interprete bat edo indukzio-begizta bat eska 

dezakete. 

Eskaera idatziz bidali beharko dute 

Hauteskunde Batzordera 

Hauteskunde-mahaian entregatzen da. 

Mahaian maleta eskatu duten pertsona 

itsuen NANak izango dituen zerrenda bat 

egongo da. 

Zer dago maletinaren barruan?: 

-dokumentazioa erabiltzeko gida, braillez 

-botoa emateko gutun-azal bat 

-zenbait gutun-azal, braillez eta tintaz 

hautagaitzen izenekin 

-gutun-azal bakoitzaren barruan dago boto-

papera 

 

Botoa ematen amaitzen duzunean, 

soberakina eraman beharko duzu, zure 

botoaren sekretua ziurtatzeko. 

 

 

 

 

 

 

1. -Jokatu naturaltasunez eta 
begirunez. 

2. -Lagundu baino lehen galdetu. 

3. -Zentzu komuna erabili. 

Nola jokatu ez badakizu, 
mahaiburuarekin harremanetan jarri. 

4. -Kontuz ibili kontaktu fisikoarekin. 

5. -Erraztu Lokalerako eta 
Hauteskunde-mahairako sarrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Braillez irakurtzen dakiten itsuentzako 

bozketa irisgarria 

Barne Arazoetako Ministerioan eskatu 



Hauteskunde-lokal eta -mahai irisgarriak Pertsona itsuentzako maleta Gomendio orokorrak 

 

ahal izango duzu, 900 150 000 doako 

telefono-zenbakira deituz, irailaren 24tik 

urriaren 21era bitartean. 


