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1.- MERKATARITZA GANBERAK 

 

Merkataritza Ganberek beren ibilbide luzean ekonomia bultzatu eta enpresa lehiakortasuna 

hobetzeko orduan elementu erabakigarria direla egiaztatu dute. Beren zeregin nagusia 

merkataritzaren, industriaren, zerbitzuen eta nabigazioaren interes orokorrak defendatzea da, baita 

enpresei (nagusiki, ETE eta mikroETEei) zerbitzuak eskaintzea ere, ekonomia garatzea eta enplegua 

sortzea sustatzeko. 

 

Legeak xedatutakoarekin bat, Ganberak zuzenbide publikoko korporazioak dira eta nortasun 

juridikoa dute, beren helburuak bete ditzaten jarduteko gaitasun osoarekin batera. Horrez gain, 

administrazio publikoen kontsulta organo bezala egituratzen dira, lortu nahi dituzten interes 

pribatuak gutxietsi gabe. 

 

Korporazio demokratikoak dira eta gutxienez ordezkarien 2/3 botoz hautatzen da. 

 

Enpresa guztiak Ganberen erroldan inskribatuta daude. Kide izateak ez dakarkie betebehar 

ekonomikorik enpresei, haien zerbitzuak eskura ditzaketelako eta gobernu-organoetan parte har 

dezaketelako. 

 

Ildo horri jarraiki, Ganberak erakunde gardenak dira eta diru-sarreren eta gastuen kontrol araubidea 

argi eta garbi sendotzen duten zaintza mekanismoez hornituak daude. 

 

2.- GIPUZKOAKO MERKATARITZA BAZKUNDEAREN GOBERNU ORGANOAK 

Ganberen gobernu organoak osoko bilkura, batzorde betearazlea eta lehendakaria dira.  

 

Osoko bilkura Ganberen gobernu eta ordezkaritza organo gorena da eta gutxienez hamar (10) kidek 

eta gehienez hirurogeik (60) osatuko dute.  

 

Bere agintaldiak lau (4) urte iraungo ditu. 

 

Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Bazkundearen kasuan, osoko bilkura 

hirurogei (60) kidek osatuko dute honako taldeetan sartuta: 

 

• A) TALDEA: Gipuzkoako Bazkundeari atxikitako enpresa guztien berrogei (40) ordezkari. 

Boto libre, zuzen eta sekretuaren bitartez hautatuko dituzte atal, talde eta, bidezkoa bada, 

kategorietan sailkatutako hautesleek.  

• B) TALDEA: Gipuzkoako Lurralde Historikoaren bizi ekonomikoan izen handiko pertsona 

eta enpresen zortzi (8) ordezkari, sektoreen arteko eta lurraldeko enpresa erakunde 

esangarrienek proposatu ondoren. 

 



 

 

4 

 

• C) TALDEA: borondatez ekarpen handiena egiten duten enpresen hamabi (12) ordezkari; 

Boto libre, zuzen eta sekretuaren bitartez hautatuko dira Gipuzkoako Bazkundeari 

borondatezko ekarpen handiena egiten dioten enpresen artean. 

Batzorde Betearazlea Osoko Bilkurak aukeratzen du, eta Gipuzkoako Bazkundearen kudeaketa-, 

administrazio- eta proposamen-organo iraunkorra da. Honako hauek osatzen dute Batzorde 

Betearazlea: lehendakariak, bi (2) lehen lehendakariordetzak eta bigarren lehendakariordetzak, bat 

(1) diruzaintzak eta zortzi (8) bokalek. 

 

Osoko Bilkurak hautatzen du lehendakaria bere kideen artetik. 

 

Osoko Bilkurako kideen, Batzorde Betearazleko kideen eta presidentearen agintaldiak lau (4) urte 

iraungo du. 

 

 

3.- HAUTESKUNDE PROZESUA 

 

Lau (4) urtez behin Merkataritza Ganberetan osoko bilkurako kideak berritzeari ekiten zaio. 

Hauteskunde prozesuaren oinarrizko elementuak hurrengoak dira: 

 

1. Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak hauteskunde-prozesua irekitzea erabakitzen 

du, eta ministerio-agindu bidez hasten da. 2021eko urriaren 5ean, irailaren 30eko 

ITC/1074/2021 Agindua argitaratu zen, eta, horren bidez, 2021eko urriaren 7tik 2023ko 

azaroaren 15era bitarteko hauteskunde-prozesua irekitzat jo zen.  

 

2. Administrazio zaindariak Merkataritza Ganberetan hauteskundeetarako deialdia egin behar du. 

Gure kasuan, Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzari dagokio Euskadiko Merkataritza 

Ganberetarako hauteskundeen deialdiari buruzko ebazpena egitea. Hala, aipaturiko ebazpena 

2022ko irailaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da. 

 

3. A taldeko kideak boto libre, berdin, zuzen eta sekretuaren bidez aukeratuko dituzte enpresa 

guztiek. 

 

4. B taldeko kideak administrazio zaindariak izendatutako enpresa erakundeek proposatuko 

dituzte. Enpresa erakunde bakarra izendatzen bada, proposamenean hura bera izendatuko 

litzateke. Eta bi (2) edo enpresa erakunde gehiago izendatuz gero, bozkatuko da. 

 

5. Azkenik, agintaldi bakoitzerako ekarpen ekonomiko handiena egiten duten C taldeko hamabi 

(12) enpresak hautatuko dira. Ekarpen berdina duten enpresak baleude, bozketa gauzatuko da. 

 

6. Osoko bilkura aurreko taldeetako kideekin osatuko da eta Ganbera bakoitzaren lehendakaria 

nahiz batzorde betearazlea hautatuko dituzte. 

 

 

4.- ARAUDIA 
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Gipuzkoako  Merkataritza Bazkundearen osoko bilkura berritzeko hauteskunde prozesuari buruzko 

araudia honakoek jasotzen dute: 

 

1. 4/2014 Legeak, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioari buruzko oinarrizkoak, 

apirilaren 1ekoak (2014ko apirilaren 2ko EAO) 

 

2. 78/2015 Dekretuak, maiatzaren 26koak, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio 

Ganbera Ofizialen hauteskunde prozedura eta gobernu organoen konposizioa arautzen duenak 

(2015eko uztailaren 3ko EHAA) 

 

3. Korporazioaren Barne Araubiderako Araudiak. 

 

4. Turismo eta Merkataritza sailburuordearen ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialen gobernu organoak 

berritzeko hauteskundeetarako deialdia egingo duenak, Irailaren 5ean Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu nahi dena. 

 

5. Turismo eta Merkataritzako sailburuordearen ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen hauteskunde-prozesuari 

buruzko eredu normalizatuak baimentzen dituena. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 

2022ko irailaren 5ean argitaratzea aurreikusten da.  

 

 

5.- GIPUZKOAKO MERKATARITZA BAZKUNDEAREN HAUTESKUNDE ERROLDA 

 

Gipuzkoako Bazkundearen hauteskunde erroldaren barruan pertsona fisikoak edo juridikoak, 

naziokoak edo atzerrikoak sartuko dira, merkataritza, industria, zerbitzu edo nabigazio jarduerak 

garatzen badituzte eta establezimenduak, ordezkaritzak edo agentziak Gipuzkoako lurraldean badaude. 

 

Hauteskunde erroldako hautesleak bost (5) ataletan sailkatuak ageri dira: 

 

1. Industria, energia eta beste jarduera batzuk 

2. Eraikuntza. 

3. Merkataritza eta ostalaritza. 

4. Nabigazioa eta garraioa 

5. Zerbitzuak. 

 

Atal bakoitza taldeetan banatuta dago jarduera ekonomikoaren arabera eta kategoriatan talde 

desberdinen garrantzi ekonomikoa kontuan hartuta.  

 

Gipuzkoako Merkataritza Bazkundearen hauteskunde erroldari dagokion egitura 2. eranskinean aurki 

daiteke. 

 

 

6.- HAUTESKUNDE BATZORDEA 

 

Hauteskundeen gardentasuna eta objektibotasuna bermatzeko, Hauteskunde Batzordea eratuko da 

bazkundearen mugapean eta honakoek osatuko dute: Ganberako hautesleen hiru (3) kidek; 
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administrazio zaindariak izendatutako bi (2) kidek eta horietatik bat lehendakaritzaren zereginetan 

jardungo du; idazkari batek (1), hitzarekin baina botorik gabe. Azkenekoa lehendakaritza duen 

pertsonak izendatuko du eta halabeharrez administrazio zaindariko langile funtzionarioei erreparatuko 

die. Nolanahi ere, Hauteskunde Batzordeak zuzenbidean bere Gipuzkoako Bazkundeko idazkariari 

aholkuak eskatuko dizkio. 

 

 

7.- A TALDEKO KANDIDATURAK AURKEZTEA 

 

• Nor aurkez daiteke?  

 

Talde honetan Gipuzkoako Bazkundearen  osoko bilkurarako hautagaiak izan daitezke pertsona 

fisikoak edo juridikoak honako baldintzak betetzen badituzte: 

 

a) Aurkezten den ataleko, taldeko edo, bidezkoa bada, kategoriako hauteslea izatea.  

b) Honako nazionalitateren bat izatea: Espainiakoa, Europar Batasuneko Estatu kide batekoa, 

Europar Gune Ekonomikoari buruzko Hitzarmena sinatu duen Estatu batekoa edo, nazioarteko 

hitzarmen edo itunaren babesean, arestian aipatu herritarrentzat aurrez ikusitako lege araubidea 

zabaltzen den Estatu batekoa.  

c) Aurreko hizkian aipatu diren lurraldeetan gutxienez bi (2) urtez enpresa jarduerarekin aritzea.  

d) Zerga obligazioen eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioen ordainketak eguneratuak izatea.  

e) Hauteskundeari buruzko lege orokorrean eskatzen diren adina eta gaitasuna izatea.  

f) Horretarako desgaitzen duen legezko debekuren batean sartuta ez egotea. 

 

Pertsona juridikoen kasuan, hautagaia eta, hala badagokio, osoko bilkurako kidea pertsona juridikoa 

bera izango da eta osoko bilkuran nahikoa ahalmen duen pertsona fisiko batek (1) ordezkatuko du. 

Dena den, pertsona juridikoak edozein unetan ordezka dezake. 

 

• Nola aurkeztuko dira kandidaturak? 

 

Pertsona fisikoek eta juridikoek idatziz aurkeztu beharko dute hautagaitza, 2.A eredua (pertsona 

fisikoek aurkeztutako hautagai-zerrenden kasuan) edo 2.B eredua (pertsona juridikoen hautagai-

zerrenden kasuan) erabiliz (3. eranskinean agertzen dira). 

 

Kandidaturak Gipuzkoako Bazkundeko Idazkaritza Nagusian aurkeztuko dira eta, xede horrez, NAN 

edo pasaportea aurkeztuko da, baita, bidezkoa bada, ordezkaritza ahalmen nahikoa ere. Eginbidea 

gauzatuko da eta idatziz jasoak utziko dira kandidaturaren aurkezpen data eta ordua. Horrez gain, 

hurrengo dokumentuak gehituko dira:  

 

• Pertsona fisikoen kandidaturen kasuan: 

 

‒ Kandidaturaren bermeak. (3A eta 3B ereduak) 

‒ Pertsona sinatzailearen NAN edo pasaportearen fotokopia. 

‒ Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzaren inguruko ordainketak eguneratuak 

dituela azaltzen duen indarreko ziurtagiri originala. 
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‒ Pertsona atzerrikoa izanez gero eta Europar Batasunari ez dagokion herrialde batekoa 

bada: elkarrekikotasunaren baldintza egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

• Pertsona juridikoen kandidaturen kasuan: 

 

‒ Kandidaturaren bermeak. (3A eta 3B ereduak) 

‒ Legezko pertsona ordezkariaren NAN edo pasaportearen fotokopia. 

‒ Ordezkaritza ahalmen nahikoaren kopia baimendua edo idazkariak alderatutako 

fotokopia. 

‒ Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzaren inguruko ordainketak eguneratuak 

dituela azaltzen duen indarreko ziurtagiri originala. 

‒ Pertsona atzerrikoa izanez gero eta Europar Batasunari ez dagokion herrialde batekoa 

bada: elkarrekikotasunaren baldintza egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

Pertsona hautagaiaren edo bere ordezkariaren sinaduren egiazkotasuna fede-emaile publikoaren edo 

Gipuzkoako Bazkundeko idazkari nagusiaren ziurtagiriaren bitartez egiaztatuko da. Pertsona 

juridikoaren kasuan, ahalorde nahikoaren bidez ordezkaritza egiaztatu beharko da. 

 

Kandidaturetan akatsak zuzendu ahal izango dira akatsa jakinarazi ondoren, hiru (3) egun baliodunen 

buruan eta aipatutako epea ezingo da luzatu.  

 

 

• Bermeak 

 

A taldeko hautesleentzat kandidaturak dagokion kategorian erroldatutako hautesleen % 5ek sinatuz 

bermatuko ditu. Kategorian hautesleen kopurua berrehunetik (200) gorakoa bada, nahikoa izango da 

bere taldeko edo, bidezkoa bada, kategoriako hamar (10) hauteslek sinatzea. 

 

Kategoria bakoitzean berme emaileen gutxieneko kopurua, hautesle erroldatuak eta kideen kopurua 2. 

eranskinean ageri dira. 

 

Berme-emaileek hautagaiaren kategorian erroldatuak egon beharko dute. Ezagut ditzaten, eskatzen 

duten hautesleei, hautagai izateko baldintzak betetzen badituzte, bere kategoriako erroldaren kopia 

eskuratuko zaie. 

 

Bermeak zalantzarik gabe egingo dira eta modu frogagarrian idatziz utziak geldituko dira berme-

emaileen nortasuna eta bermatutako hautagaia. 

 

Berme bakoitza eraginkortasunez aurkezteko zinpeko adierazpena burutuko da 3A (pertsona fisikoen 

kandidaturen kasuan) eta 3B (pertsona juridikoen kandidaturen kasuan) ereduak jarraituz. 3. 

eranskinean ageri dira ereduen zirriborroak.  

 

Kandidaturak bere burua berma dezake eta hautesle bakoitzak bere sinaduraren bitartez nahi dituen 

kandidaturak berma ditzake. Bermeak halabeharrez bermatutako kandidatura bozkatzera ez du 

behartuko. 

 

Bermeen akatsak zuzendu ahal izango dira akatsa jakinarazi ondoren, hiru (3) egun baliodunen buruan 

eta aipatu epea ezingo da luzatu. 
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Gipuzkoako Bazkundeko bulegoak bermeak jasotzeko, ezta bestelako jarduerak gauzatzeko ere ezingo 

dira erabili, kandidaturen artean zuzenean edo zeharka bereizteko badira. 

 

• Noiz aurkeztuko dira kandidaturak? 

 

Irailaren 7tik  21era bitartean, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren Idazkaritza Nagusian, Tolosa 

Hiribidean  75 zenbakian eta hurrengo ordutegian; astelehenetik ostiralera 9:00 tatik 14:00etara. 

 

 

8.- A TALDEKO KANDIDATURAK IZENDATZEA 

 

Kandidaturak aurkezteko epea amaitzen denean, Hauteskunde Batzordeak eskatutako hautagaien 

baldintzak betetzen direla egiaztatuko du eta bost (5) egun baliodunetan pertsona hautagaiak 

izendatzeari ekingo dio. 

 

Kategoria batean izendatutako pertsona hautagaien kopurua hautatu beharreko kideen berdina denean, 

izendatzean hautatuak geldituko dira, beraz, ez da hauteskunderik egingo. 

 

Kandidaturen kopurua hautatu beharreko kideena baino txikiagoa bada, Hauteskunde Batzordeak 

izendatutako kandidaturak hautatutzat joko ditu eta egintza berean, kategoriako enpresen artean 

zozketa eginez, hutsak bete behar dituzten kideak aukeratuko ditu, betiere hautatuak izateko baldintzak 

betetzen badituzte.  

 

 

9.- A TALDEKO HAUTESLEEK BOTOZ BOZKATZEA 

 

Kandidaturen kopurua kideena baino handiagoa den talde eta kategoriatan bozketaren bitartez 

hauteskundeak egingo dira. 

 

 

• Noiz eta non? 

 

Bozketak urriaren 20an egitekoak dira Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio 

Bazkundeari dagokion egoitzan, hau da, Donostiako Tolosa hiribideko 75. zenbakian, 9:00etatik 

20:00etara, etenaldirik gabe. 

 

• Nor? 

 

Hauteskundeak egiten diren tokian kategoria bakoitzean erroldan inskribatutako hautesleak. Botorako 

eskubidea erabiltzeko orduan, hautesleak nortasuna eta, hala badagokio, eskubidea erabili ahal izateko 

ordezkaritza egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztuko ditu. 

  

Hautesleekin batera, hauteslekuan bakarrik hautagaiak eta beren artekariak, hauteskundeen sekretuari 

kontra egiten ez badio, hautespen egintzen barruan fede emateko beharrezkoak diren notarioak eta 

mahaiko lehendakariek eska ditzaketen agintaritza agenteak sartuko dira. 
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• Nola? 

 

Bozketa isilpekoa izango da, tolestutako eta 3. eranskinean agertzen den 5. ereduaren araberako gutun-

azalean sartutako txartelaren bidez. Kartazala hautestontzi batean utzi beharko da, hauteskunde-

mahaiko kideen aurrean. 3. eranskinean ageri diren 4. ereduaren arabera egindako boto-txartelak 

hautesleen eskura egongo dira hautagaiak aldarrikatzen direnetik eta bozketaren unean. 

 

Hautesleak boto-orrian idatzi beharko du hautagaiaren izena edo sozietatearen izena. Bi (2) kide 

aukeratu behar diren kategorietan, bi (2) hautagaik eman ahal izango dute botoa, hautatutako bi 

hautagaien izena edo sozietate-izena orri berean idatzita.  

 

Beharrezko dokumentazioa 

 

➢ Hautesleak pertsona fisikoak badira, nortasuna honako dokumentu baten originala erakutsiz 

egiaztatu beharko dute: NANa, pasaportea edo egoiliarraren txartela. 

 

➢ Pertsona juridiko hautesleen ordezkariek beren nortasuna egiaztatu beharko dute, NANa, 

pasaportea edo egoiliar-txartela erakutsiz, bai eta haien ordezkaritza erakutsiz ere. 

Horretarako, bozkatzeko behar besteko ahalordea, orokorra edo espezifikoa duen jatorrizkoa 

edo kopia baimendua erakutsi beharko dute. 

 

Ordezkaritza mankomunatua bada, ordezkari mankomunatuek edo beste  ahaldunak 

behar  bezala gaitutako  ordezkari mankomunatuek batera  baliatu beharko dute botoa emateko 

eskubidea 

 

 

➢ Ez dira inolaz ere onartuko dokumentu horien fotokopiak, ezta kopia sinpleak ere. 

 

 

10.- POSTA BIDEZKO BOTOA 

 

Hautesleek bozketaren datan eskubidea erabiltzera hauteslekura ezingo dutela agertu aurrez ikusia 

badute, postaz botoa eman dezakete, aldez aurretik Gipuzkoako Bazkundean norberak eskatu ostean.  

 

• Posta bidezko botoa eskatzea 

 

Irailaren 7tik urriaren 5era, 13: 00ak arte, biak barne, botoa posta bidez eman nahi duten hautesleek 

1.A eredua (pertsona fisikoa bada) edo 1.B eredua (pertsona juridikoa bada) betez eskatu beharko 

dute. Eredu horiek 3. eranskinean jasota daude 
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Posta bidezko botoa eskatzeko eredua bete ondoren, interesdunek pertsonalki aurkeztu beharko dute 

Gipuzkoako Bazkundeko Idazkaritza Nagusian, edo bestela, posta ziurtatu eta presazkoaren bidez 

bidali beharko dute bertara, adierazitako egunetan. Eskabidean honako hauek jasoko dira: 

 

 

 

a) Pertsona fisikoen kasuan: 

 

‒ Nortasuna egiaztatu beharko dute eta, horretarako, honako dokumentu baten originala 

erakutsiko dute: NANa, pasaportea, gidatzeko baimena edo egoiliarren txartela; hala, 

eskabideari horren fotokopia erantsiko zaio. 

 

‒ Pertsona fisikoek Espainiako nazionalitatea ez badute, nortasuna egiaztatu beharko dute 

dagokion nortasun agiria edo, hori izan ezean, pasaportea edo atzerriko nortasun txartela 

aurkeztuz. Nazionalak Europar Batasuneko Estatu kideetakoak, Europar Eremu 

Ekonomikoari buruzko Hitzarmena sinatua duten Estatukoak edo atzerritartasunaren 

erkidegoko araubidea betetzen duten Estatukoak badira, Atzerritarren Erregistro Nagusian 

egindako inskribapenaren ziurtagiria aurkeztuko dute. 

 

‒ Eskabidea premiazko posta ziurtatuz bidaltzen bada, nortasuna eta eskatzailearen 

ordezkaritza egiaztatzeko erabiliko den dokumentazioa behar bezala konpultsatua egotea 

eskatuko da. Nolanahi ere, fede-emaile publikoak edo Gipuzkoako Merkataritza, 

Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Bazkundeko idazkari nagusiak egin dezake konpultsa. 

 

‒ Bozkatu nahi den kategoria. Ez bada agertzen, posta bidezko botoa pertsona hauteslea 

inskribatua dagoen kategoria guztietarako eskatzen duela ulertuko da. 

 

 

b) Pertsona juridikoen kasuan: 

 

‒ Ordezkariak, aurreko agiriren bat erakutsiz nortasuna egiaztatzeaz gain, bere ordezkaritza 

ziurtatu beharko du eta, horretarako, gaitasun nahikoa duela azaltzen duen dokumentu 

originala erakutsiko du. Era berean, eskabideari aipatu dokumentuen fotokopia erantsiko 

dio. 

 

‒ Horrekin batera, erakundearen egoitza eta IFZ egiaztatuko dira. 

 

‒ Eskabidea premiazko posta ziurtatuz bidaltzen bada, nortasuna eta eskatzailearen 

ordezkaritza egiaztatzeko erabiliko den dokumentazioa behar bezala konpultsatua egotea 

eskatuko da. Nolanahi ere, fede-emaile publikoak edo Gipuzkoako Merkataritza, 

Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Bazkundeko idazkari nagusiak egin dezake konpultsa. 

 

‒ Bozkatu nahi den kategoria. Ez bada agertzen, posta bidezko botoa pertsona hauteslea 

inskribatua dagoen kategoria guztietarako eskatzen duela ulertuko da. 

 

 

• Ganberak eskabidea hartzea   
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Behar bezala osatuta pertsonalki edo posta ziurtatuz eskabidea jaso ostean, kasu bakoitzean eskatzen 

diren dokumentuekin, Gipuzkoako Bazkundeak hurrengo moduan jardungo du:  

 

a. Hauteskunde erroldan inskribatuta al dagoen egiaztatuko du. 

 

b. Inskribatuta dagoen taldearen/en eta, bidezkoa bada, kategoriaren egiaztapen ziurtagiria 

egingo du. 

 

c. Aurrez aurreko botoa ez onartzeko erroldan idatziko du. 

 

 

• Ganberak posta bidez botoa emateko dokumentazioa eta erabiltzeko argibideak bidaltzea 

 

Gipuzkoako Bazkundeak dokumentazioa bidaliko dio eskatzaileari irailaren 28tik (hautagaien 

aldarrikapenerako epearen amaiera) urriaren 5era (agiriak bidaltzeko epearen amaiera), posta ziurtatu 

eta urgentez horretarako adierazitako helbidera, edo, bestela, erroldan dagoen helbidera. Dagokion 

kategorian hautaketarik egin behar ez bada, eskatzaileari horren berri emango zaio. 

 

Talde edo kategoria bakoitzeko eskatzaileari hurrengo dokumentazioa bidaliko zaio: 

 

I. Hauteskunde Batzordeko Idazkaritzari bideratutako gutun-azala. Horretan, entregatu behar 

den hauteskunde mahaia adieraziko da.  

 

II. Botorako eskubidea izanik, talde eta kategoria bakoitzeko boto-papera/k.  

 

III. Boto paper bakoitza sartzeko gutun-azala; aurrealdean taldea eta, bidezkoa bada, kategoria 

idatziko dira.  

 

IV. Hauteskunde erroldan inskribatua dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.  

 

V. Dagokion taldean eta kategorian izendatutako kandidaturen zerrenda.  

 

VI. Argibideen orria.  

 

Hautesleak dagokion boto-txartela (3. eranskinean sartutako 4. eredua) sartuko du gutun-azalean (3. 

eranskinean sartutako 5. eredua), eta horren aurrealdean taldea eta kategoria agertuko dira. Itxi 

ondoren, lehenengo gutun-azal hori sartuko du, erroldako inskripzio-ziurtagiriarekin batera, bigarren 

gutun-azalean, eta posta ziurtatu eta presazkoaren bidez bidaliko du Hauteskunde Batzordeko 

Idazkaritzara. 

 

 

• Posta bidezko botoa onartzeko epea 

 

Bakarrik bozkaketa bezperako  12:00ak baino lehen postaz jasotako botoak onartuko dira. 

 

• Botoa pertsonalki erabiltzeko posta bidezko botoari uko egitea 
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Posta bidezko botoaren ziurtagiria eta dokumentazioa lortu eta botoa pertsonalki eman nahi duenak, 

Hauteskunde Mahaiari agiri horiek itzulita egin ahal izango du. 

 

Botoa Hauteskunde Batzordeari postaz bidali badio, uko egin ahal izango dio, Hauteskunde Mahaian 

8.A eredua (pertsona fisikoen kasuan) edo 8.B eredua (pertsona juridikoentzat) aurkeztuz, 3. 

eranskinean agertzen dena. 

 

 

11.- HAUTESKUNDE MAHAIA 

 

Hauteskunde Mahaia mahaiburu bat (1) eta beste bi (2) kidek osatuko dute. Bokal horiek Hauteskunde 

Batzordeak izendatuko ditu, Donostian egoitza duten hautagai ez diren hautesleen artetik. Horretarako, 

zozketa egingo da kategoria bakoitzeko bi (2) zerrendaren artean, Gipuzkoako Ganberako Osoko 

Bilkurak proposatuta. 

 

Hautesle guztiek dute hauteskunde-prozedura fiskalizatzeko eskubidea. Hautagai bakoitzak gehienez 

ere bi (2) kontu-hartzaile izendatu ahal izango ditu bozketa eta boto-zenbaketa fiskaltzeko. 

Horretarako, 3. eranskineko 7.A eredua (pertsona fisikoa bada) edo 7.B eredua (pertsona juridikoa 

bada) erabili beharko da. 

 

Kontu-hartzaileak izendatzeko idazkia aurkezteko epea 2022ko urriaren 19ko eguerdiko 12: 00etan 

amaituko da. 

 

Erreklamazioak, hala badagokio, unean bertan eta idatziz aurkeztu beharko zaizkio Hauteskunde 

Mahaiari, eta hark ebatziko ditu, baita ekitaldian bertan ere, eta apelazioa egin ahal izango da hiru (3) 

egun balioduneko epean Hauteskunde Batzordeari. Batzorde horrek apelazioa egin eta hurrengo hiru 

(3) egun baliodunetan ebatzi beharko du. Ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 

Turismo eta Merkataritzako sailburuordeari, hamabost (15) egun balioduneko epean. 

 

 

12.- BOTO KONTAKETA 

 

Hauteslekua itxitakoan, jendaurrean egingo da eta artekariak bertan izango dira. 

 

Ordenari erreparatuz, hautatutzat joko dira boto kopuru gehiena lortu duten kandidaturak. 

Berdinketaren kasuan, hautatua izango da aurkeztu den kategorian Ganberaren erroldan antzinatasun 

handiena duena. 

 

 

13.- KARGUA HARTZEA ETA AGINTALDIAREN IRAUPENA 

 

A eta C taldeei dagokienez, hautatutako pertsonek kargua Gipuzkoako Bazkundeko idazkari 

nagusiaren aurrean hartuko dute, izendapenaren jakinarazpena jasotzen duten unetik. Ganberako 

Idazkaritzak hautatutako pertsona bakoitzari egiaztagutuna entregatuko dio, kide hautatua izan dela 

justifikatzeko. 
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Osoko bilkuraren kideak enpresak izango dira, bai pertsona fisikoak, bai juridikoak. Pertsona fisikoaz 

osatutako enpresek beren karguak pertsonalki hartuko dituzte eta pertsona juridikoek gaitasun nahikoa 

duen ordezkariaren bidez, horretarako izendatu ostean. 

  

Agintaldiak lau (4) urte iraungo ditu. Osoko bilkurarako karguak, baita batzorde betearazlearen 

ingurukoak ere, ez dira ordainduak. 

 

 

14.- ENPRESA ERAKUNDEEN PROPOSAMENEZ KIDEAK 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera 

Ofizialetako gobernu-organoak berritzeko hauteskundeetarako deia egiten duen Turismo eta 

Merkataritzako sailburuordearen 2022ko abuztuaren 19ko Ebazpenaren bidez izendatutako enpresa-

erakundeak, hauteskundeetarako deialdia egin eta hurrengo bost (5) egun balioduneko epean, hark 

proposatutako hautagaien zerrenda bat (1) aurkeztuko du Hauteskunde Batzordean. Hautagai horiek 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko bizitza ekonomikoan ospe handia duten enpresen eta pertsonen 

ordezkariak izango dira, eta hauteskundeetarako deialdia egiteko ebazpenean aurreikusitako 

egiaztagiriak aurkeztuko dituzte. 

 

Proposatutako hautagaien zerrenda zortzi (8) izango da. Proposatutako pertsonak ezin izango dira 

hauteskunde-prozesu berean zuzenean hautatutako hautagai gisa agertu, eta emakumeen eta gizonen 

presentzia paritarioa izan beharko dute. 

 

15.- C TALDEAN BORONDATEZ EKARPEN HANDIENEKO ENPRESEN KIDEAK 

 

Borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen hamabi (12) ordezkariak aukeratzeko, botoa 

librea, berdina, zuzena eta sekretua izango da, borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen 

artean, Gipuzkoako Ganberako Barne Araubideko Erregelamenduaren 10. artikuluko c) idatz-zatian 

xedatutakoaren arabera. 

 

Gipuzkoako Bazkundeak bere egoitzan erakutsiko du borondatezko ekarpen handiena egiten duten 

Gipuzkoako enpresen errolda, hauteskunde-deialdia argitaratu eta hurrengo egun baliodunean, bost (5) 

egun balioduneko epean. Errolda hori borondatezko ekarpenik handiena egiten duten eta aldez aurretik 

hala eskatzen duten enpresei erakutsiko zaie, Gipuzkoako Bazkundeko Barne Araudiaren 23. 

artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 

 

Borondatezko ekarpen handiena egiten duten enpresen artean bete beharreko kide kopurua txikiagoa 

edo berdina bada erroldan, erroldan agertzen diren guztiek hautagai izaera eskuratuko dute, berariaz 

kontrakoa adierazi ezean, eta dagokien egiaztagiriak edo erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu 

beharko dute, 3. eranskineko 6. ereduan jasotako eredu normalizatuaren arabera. Horretarako, 2022ko 

irailaren 28ra arteko epea izango dute. 

 

 

Erroldan bete beharreko bokalak baino enpresa gehiago badaude, borondatezko ekarpen handiena 

duten eta talde horretako kide izateko interesa duten enpresek 3. eranskineko 6. eredua erantsita 

aurkeztu beharko dute hautagaitza. Horretarako, 2022ko irailaren 28ra arteko epea izango dute, eta 

hautagaitza aurkezteko ez da beharrezkoa izango abalak aurkeztea. 
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16.- GOBERNU ORGANOEN ERAKETA 

 

Osoko bilkura berria Gipuzkoako Bazkundeko egoitzan egingo da, Gipuzkoako Bazkundeko  idazkari 

nagusiak deialdia egin ondoren, Administrazio Tutelatzaileak ezarritako egunean eta orduan. Behin-

behineko bilkura egiteko eguna 2022ko azaroaren 15a izanen da. 

 

Osoko bilkura eratutakoan, bozketa izendatu eta isilpekoaren bidez hautatuko dira lehendakaria eta 

batzorde betearazlea. Horretarako, maiatzaren 26ko 78/2015 Dekretuaren 34.2 artikuluan adierazitako 

osaera eta eginkizunekin osatuko da Hauteskunde Mahaia. Bilkurari hasiera emanez gero, hautagaitzak 

proposatzeko txanda hasiko da. Bozketa egin baino 24 ordu lehenago aurkeztu beharko dira hautagai-

zerrenda horiek. Lehendakaritzara aurkezten den pertsonak hautagai zerrenda bakarra aurkeztuko du, 

Batzorde Betearazleko kargu eta kide guztiak bilduko dituena. Aukeraketa gehiengo soilez eginen da. 

 

17.- EKINTZAK ETA BALIABIDEAK 

 

Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka unean bertan idatziz erreklama daiteke eta bere erabakiaren 

kontra Hauteskunde Batzordearen aurrean apelatzeko aukera dago. 

 

Hauteskunde Batzordearen erabakien aurka Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza 

sailburuordearen aurrean errekurtsoa jar daiteke eta bere ebazpenak administrazio bidea amaituko du. 

 

Turismo eta Merkataritza sailburuordearen ebazpenen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar 

daiteke. 

  



 

 

15 

 

1. ERANSKINA 

 

 

A TALDEAREN BEHIN BEHINEKO HAUTESKUNDE EGUTEGIA  

*Data horiek Turismo eta Merkataritza sailburuordearen hauteskundeen deialdia irailaren 

5ean EHAAn argitaratzean oinarritzen dira. 

 

IRAILAREN 5A  HAUTESKUNDEETARAKO DEIALDIA ARGITARATZEA 

 

IRARILAREN 7TIK 21RA KANDIDATURAK AURKEZTEA 

 

 

IRAILAREN 7TIK 

URRAIAREN 5RA, 

13:00tara. 

POSTA BIDEZKO BOTOA ESKATZEA 

 

 

IRAILAREN 28A KANDIDATURAK IZENDATZEKO EPEMUGA 

 

URRIAREN 5A  PERTSONA ESKATZAILEARI POSTA BIDEZKO BOTOAREN 

DOKUMENTAZIOA BIDALTZEKO EPEMUGA 

 

URRAIAREN 19A 

12:00etan  

HAUTESKUNDE BATZORDEAK POSTA BIDEZKO BOTOA 

HARTZEKO EPEMUGA 

 

URRIAREN 20A  HAUTESKUNDEAK EGITEA 

 

ARAZORAREN 15A OSOKO BILKURA ERATZAILEA, LEHENDAKARIA ETA 

BATZORDE BETEARAZLEA HAUTATZEA 
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2. ERANSKINA 

 

ERAKUNDEKO ERROLDAREN ATAL, TALDE ETA KATEGORIEN ARABERA EGITURA 

ETA BERMEEN KOPURUA 

 

Taldeak / Kategoriak Izendatutako 

bokalak 

Hautesle 

kopurua 

Abal  

kopurua 

1. taldea.- Industria, energia eta beste jarduera batzuk 16 4.961 85 

1. kategoria Energia eta ura 1 367 10 

2. kategoria 

Mineral metaliko eta ez metalikoen 

erauzketa, metalen ekoizpena eta lehen 

eraldaketa eta kimika 
1 234 10 

3. kategoria Produktu metalikoen fabrikazioa 4 1.401 10 

4. kategoria 
Makinak eta ekipo mekaniko, elektriko eta 

elektronikoa egitea 
5 779 10 

5. kategoria 
 

Garraioko materiala egitea 
1 148 7 

6. kategoria Elikagaien eta edarien industriak 1 660 10 

7. kategoria 

Ehunaren, larrukien, oinetakoen, zuraren, 

kortxoaren, altzarien eta bestelako  

manufaktura-industriak 

1 866 10 

8. kategoria 

Papergintza eta paperezko artikuluen 

fabrikazioa, eta arte grafikoak eta 

edizioa 
1 348 10 

9. kategoria 
Kautxu eta plastikozko materialen 

eraldaketa-industriak 
1 158 8 

2. taldea.- Eraikuntza 2 9.329 10 

10. kategoria Eraikuntza 2 9.329 10 

3. taldea.- Merkataritza eta ostalaritza 6 18.902 20 

11. kategoria Merkataritza, konpontze-lanak eta 

merkataritza-agenteak 

4 
14.294 10 

12. kategoria Ostalaritza eta jatetxeak 2 4.608 10 

4. taldea.- Nabigazioa eta garraioa 2 3.306 10 

13. kategoria Nabigazioa eta garraioa 2 3.306 10 

5. taldea.- Zerbitzuak 14 37.303 40 

14. kategoria Finantza-erakundeak eta aseguruak 1 569 10 

15. kategoria Jarduera juridikoak, aholkularitza, 

ikerketa, publizitatea eta alokairuak 
6 

25.489 10 

16. kategoria Informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak, ikus-entzunezko industria eta 

argitaletxeak 

1 
1.155 10 

17. kategoria Beste zerbitzu batzuk 6 10.090 10 

 TOTAL  40 73.801 165 
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3. ERANSKINA EREDU NORMALIZATUAK 

  

 

 

1A eta 1B EREDUA Pertsona fisikoek eta juridikoek posta bidezko botoa eskatzea eta eranskinak 

2A eta 2B  EREDUA Pertsona fisikoek eta juridikoek hautagaiak aurkeztea 

3A eta 3B EREDUA Pertsona fisikoaren eta juridikoen banako bermerako zinpeko adierazpena 

4. EREDUA Boto orria 

5 EREDUA Barruko gutun-azalaren barruan botoa sartzeko 

6. EREDUA C taldeko hautagaia izateko 78/2015 Dekretuak, maiatzaren 26koak, 11.1. 

b),d),e) eta f) nahiz 11.2 artikuluan xedatutako baldintzak betetzeari 

buruzko zinpeko adierazpena. 

7A eta 7B EREDUA Pertsona fisikoarentzat eta juridikoentzat artekaria izendatzeko idazkia 

8A EREDUA Pertsona fisikoak eta juridikoak posta bidezko botoari uko egitea 

 

  


