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Langileek hauteskunde 
sindikaletarako prozesuan 

parte hartu behar dute. 
Eskuliburu honek gidaliburu 

azkarra izan nahi du, 
enpresek prozesua nola 

garatu behar den eta 
euren eskubideak eta 

betebeharrak zein diren 
jakin dezaten.

Lantokiko langileak Ordezkariak

6-30 Ordezkari bat

31-49 3 ordezkari

50-100 Enpresa Batzordeko 5 kide

101-250 Enpresa Batzordeko 9 kide

251-500 Enpresa Batzordeko 13 kide

501-750 Enpresa Batzordeko 17 kide

751-1000 Enpresa Batzordeko 21 kide

1000tik aurrera Milako edo frakzioko 2. Gehienez ere, 75 kide

Ezarri beharreko arautegia

Langileen Estatutuari buruzko Legeko Testu Bateratua onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 
Legegintzako Errege Dekretuko 66.-76. artikuluak.

Langileek Enpresan dituzten Ordezkaritza Organoetarako Hauteskundeei buruzko Araudia 
onartzen duen irailaren 9ko 1844/1994 Errege Dekretua.

1.  ZER ENPRESATAN SUSTATU DAITEZKE 
 HAUTESKUNDE SINDIKALAK?

6-10 langile dituzten lantokietan, gehiengoak halaxe erabakiz gero.

10etik gora langile dituzten lantokietan, sindikatu adierazgarrienek eta enpresan gutxienez 
%10 ordezkari dituzten sindikatuek erabakitzen badute edo lantokiko langileen gehiengodun 
akordioaren bidez erabakitzen bada.

Langileen zenbat ordezkari izango ditu enpresak?

2. BADAGO ZENBAIT PROBINTZIATAKO EDO   
 LURRALDE HISTORIKOTAKO LANTOKIEN   
 ARTEKO BATZORDE BATERATURIK    
 ERATZERIK?
Enpresak probintzia berean edo udalerri mugakideetan bi lantoki edo 
gehiago dituenean eta bertako erroldak 50etik behera langilekoak direnean, 
baina guztien artean kopuru horretara iristen direnean, Enpresa 
Batzorde bateratua eratu ahal izango da. 

Enpresa bereko lantokiak 50 langile dituenean eta probintzia bereko 
beste zentro batzuek ez dituztenean, Enpresa Batzordea eratuko da 
lehenengoan; eta, bigarren guztietan, beste bat, betiere guztien artean 50 
langile badituzte.

Ez dago probintzia bereko lantokietako erroldak batzerik, guztien artean 
50 langile ez badituzte.

3. NOLA ZENBATUKO DIRA LANTOKIKO 
 ALDI BATERAKO LANGILEAK EDO 
 ALDIZKAKO LANGILE FINKOAK?

Euren zerbitzuak aldizkako lan finkoetan garatzen dituzten langileak eta 
urtebetetik gorako iraupen zehatzeko kontratuaren bidez lotutako langileak 
lantokiko langile finkoak izango balira bezala zenbatuko dira.

Urtebetera arte kontratatutako langileak hauteskunde-deialdiaren aurretik 
urtebeteko epealdian lan egindako egunen arabera zenbatuko dira. Lan 
egindako 200 egun edo frakzioa beste langile bat izango balitz bezala 
zenbatuko da.

Egunak zenbatzeko orduan, benetan lan egindako egunak eta atseden-
egunak hartuko dira kontuan, hau da, asteko atsedenaldia, jaiegunak eta urteko 
oporrak ere bai.

Hauteskunde-prozesua hasi aurretik urtebeteko epealdian lan egindako 
egunak eta 200 zatitzean sortutako kozientea zenbatutako langileen kopurua 
baino handiagoa denean, gehienez ere hauteskunde-prozesuaren hasieran 
enpresan zerbitzua ematen duten langile horien guztizkoa hartuko da kontuan, 
ordezkarien kopurua zehazteko orduan.
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Ez dago probintzia bereko lantokietako 
erroldak batzerik, guztien 

artean 50 langile ez badituzte.



4.2 MAHAIAREN ERAKETA

Nola eratzen da hauteskunde-mahaia?   
Sustatzaileek lantokian bertan hauteskundeak egingo direla 
jakinarazi ondoren, enpresak 7 eguneko epea izango du, langileei 
eurei, langileen ordezkariei eta sustatzaileei hauteskunde-mahaiko 
kideak eta haien ordezkoak nor izango diren jakinarazteko.

Honako hauexek izango dira hauteskunde-mahaiko kideak:

Mahaiko presidentea: antzinatasun handieneko langilea. Antzinatasun handieneko hurrengo 
langilea izango da ordezkoa.

Kidea: adin handieneko langilea. Adin handieneko hurrengo langilea izango da ordezkoa.

Kidea: adin txikieneko langilea. Adin txikieneko hurrengo langilea izango da ordezkoa.

Mahaiko kideak ezin izango dira hautagaiak izan. Halakoetan, beraz, hurrengo ordezkoa izendatuko 
da.

Hauteskunde-mahai bat eratuko da 250 langileko hauteslekuko. Mahaiko kidea izateko eragozpenik 
edukiz gero (aldi baterako ezintasuna, esaterako), enpresari berehala eman beharko zaio horren 
berri, kasuan kasuko ordezkoari jakinarazi diezaion.

Hauteskunde-mahaiak gehiengoz hartu beharko ditu erabakiak.

Enpresak ordezkaria izendatu ahal izango du, bozketetan eta boto-kontaketan egon dadin. Gainera, 
hautagaiek artekari bana izendatu ahal izango dute, eta hitza izango du, baina botorik ez.

Zenbait hauteskunde-mahai daudenean, bertako kideek gehiengoz erabaki ahal izango dute 
mahaietako kideen artean hautatutako 5 kideko hauteskunde-mahai nagusia eratzea. Kide horiek 
euren eginkizunak zein diren aukeratuko dute, eta honako hauexek izango dira gutxienez: bozketaren 
eguna zehaztea, hauteskunde-prozesuko akta orokorra egitea eta bulego publikora bidaltzea. 

Hauteskunde-mahai ibiltaria: langileek euren ohiko lana leku berean garatzen ez dutenean, 
hauteskunde-mahai ibiltariaren bidez bozkatu ahal izango dute. Izan ere, zentro horretako lantoki 
guztietara lekualdatuko da behar beste aldiz. Era berean, 50etik behera langileko lantokiak 
elkartzen direnean ere erabili ahal izango da, betiere guztien artean 50era iristen badira. 

4.1 SUSTAPENA

Nola sustatu behar dira hauteskundeak?
Sustatzaileek enpresari eta lan-agintaritza eskuduneko 
hauteskunde sindikaletarako bulegoari jakinaraziko diete 
lantokian bertan hauteskunde sindikalak egiteko asmoa dutela, 
hauteskundeei hasiera emango dien hauteskunde-mahaia 
eratu baino hilabete lehenago, gutxienez, eta 3 hilabete 
lehenago, gehienez. Jakinarazpenean bertan, argi eta garbi 
adierazi beharko da zer enpresatan edo lantokitan sustatuko 
diren hauteskundeak.

Langileen gehiengodun akordioaz sustatuz gero, sustapen-
eskabidearekin batera ere bidali beharko da langileek 
hauteskundeak sustatzeko egindako batzarreko akta. Bilerako 
aktan, langile-taldea, bertaratutakoak, hautesleak eta bozketako 
emaitza zein izan diren agertu beharko da. 

Betekizunak betetzen ez badira, hauteskunde-prozesuak 
ez du behar besteko baliotasunik edukiko. Nolanahi ere, 
enpresari jakinarazpena bidaltzen ez bazaio, bulego publikoan 
aurkeztutako jakinarazpenaren kopia bidali ahal izango 
zaio haren ordez, baina sustapenaren idazkian zehaztutako 
hauteskunde-prozesua hasi baino hogei egun lehenago egin 
beharko da gutxienez.
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Hauteskunde-
mahaiak 

gehiengoz 
hartu beharko 
ditu erabakiak.

Betekizunak 
betetzen ez badira, 

hauteskunde-
prozesuak ez du 
behar besteko 
baliotasunik 

edukiko.

4.1. Sustapena.

4.2. Mahaiaren eraketa.

4.3. Erroldaren eta hauteskunde-egutegiaren argitalpena.

4.4. Hautagaitzen aurkezpena.

4.5. Bozketa.

4. ZEIN DA HAUTESKUNDEAK 
 EGITEKO PROZEDURA?

“
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Mahaiko kideak ezin 
izango dira hautagaiak 
izan. Halakoetan, beraz, 

hurrengo ordezkoa 
izendatuko da.



4.3 ERROLDAREN ETA 
HAUTESKUNDE-EGUTEGIAREN 
ARGITALPENA

Nola egiten da lan-erroldan 
oinarritutako hauteskunde-
errolda?

Enpresak mahaiko kideei bidalitako lan-erroldan, 
langile guztiak agertu beharko dira, eta haien 
kontratua mugagabea edo aldi baterako den zehaztu 
beharko da. Aldi baterako langileek hauteskundeak 
sustatu aurretiko urtean zenbat egunetan lan egin 
duten adierazi beharko da. 

Mahaiak lan-errolda erabiliko du hauteskunde-
errolda egiteko, honako hauxe kontuan hartuta:

16 urte baino gehiago eta enpresan hilabetetik 
gorako antzinatasuna duten langileak 
izango dira hautesleak, baita arduradun 
eta zuzendari guztiak (betiere goi-mailako 
zuzendaritzakoak ez badira) eta enpresariaren 
senideak ere (soldatapekoak direnean). 

18 urte baino gehiago eta enpresan gutxienez 
6 hilabeteko antzinatasuna duten langileak 
izango dira hautagarriak (betiere hitzarmen 
kolektiboan bertan epea laburtzen ez bada). 

Noiz eratu behar dira hauteslekuak?

50etik gora langileko lantokietan, hautesleen eta 
hautagarrien errolda bi hauteslekutan banatuko da: 
bata teknikariek zein administrariek osatuko dute; 
eta bestea, langile espezialistek eta kalifikaziorik 
gabeko langileek.

Hitzarmen kolektiboaren eta ekoizpen-jardueraren 
sektorearen edo enpresaren osaketa profesionalaren 
arabera, osaketa horretara egokitzen den hautesleku 
berria ezarri ahal izango da. 

Barruti bakoitzak hautatu beharreko ordezkariak banatzeko orduan, langile guztien eta hautesleku 
bakoitzaren arteko zatiketa proportzionala egingo da. Eragiketa horren ostean, ordezkariren bat 
esleitu gabe geratu bada, frakzio handiena daukan hauteslekuari esleituko zaio, eta, frakzioa 
berbera izanez gero, zozketa bidez esleitu beharko da.

Gainera, hauteslekuetan banatuko dira, honako formula honetako koefizientea 0,5etik gorakoa 
denean. Bestela, hautesleku bakarra egongo da:                   

Hautatu beharreko ordezkarien kopurua guztira/Hauteslekuko langileen kopurua

Lantokiko langileen kopurua guztira
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2 

HAUTESKUNDE-EGUTEGIA  
Nola egiten da hauteskunde-egutegia? 
Langileen Estatutuetako 74. artikuluan, hauteskundeetan errespetatu beharreko epe guztiak arautzen 
dira. Dena dela, honako mugarri hauek hartu beharko dira kontuan:

Hala badagokio, hauteslekuen arabera banatuko den hauteskunde-erroldaren erakusketa.
Hauteskunde-erroldaren inguruko erreklamazioa aurkezteko epea.
Behin betiko hauteskunde-erroldaren argitalpena.
Hautagaitzak eta hautagaitzen inguruko erreklamazioak aurkezteko epea.
Hautagaien aldarrikapena.
Kanpainarako epea.
Bozketaren eguna. “

“

4.4 HAUTAGAITZEN AURKEZPENA
Nor izan daiteke hautagaia eta nola egiten dira hautagaitzak?

Sindikatuetako edo sindikatuen koalizioetako kideak diren lantokiko langileak.

Euren hautagaitza estali beharreko ordezkarien postuen hirukoitzaren bidez abalatzen duten 
langile edo langile-talde independenteak. Hala ere, abalatzen duten langileen datuak erantsi 
beharko dituzte hauteskunde-mahaiari aurkeztutako agirietan, langile batek ezin izango 
duelako langile-talde bat baino gehiago abalatu.

Hautagaiek euren hautagaitza onartu beharko dute hauteskunde-mahaiari ere aurkeztuko 
dioten inprimakiaren bitartez.

16 urte baino 
gehiago eta enpresan 

hilabetetik gorako 
antzinatasuna duten 

langileak izango 
dira HAUTESLEAK, 

baita arduradun eta 
zuzendari guztiak 

18 urte baino 
gehiago eta 

enpresan gutxienez 
6 hilabeteko 

antzinatasuna duten 
langileak izango dira 

HAUTAGARRIAK

Barruti bakoitzak 
hautatu beharreko 

ordezkariak banatzeko 
orduan, langile 

guztien eta hautesleku 
bakoitzaren arteko 

zatiketa proportzionala  
egingo da.



Hautagaitzak:

Enpresa Batzordeko kideak izateko: hautagaitzetan, estali beharreko postu beste izen egon 
beharko dira gutxienez. Dena dela, bozketaren eguna baino lehen Enpresa Batzordeko kidea 
izateko hauteskundeetarako zerrendaren batean aurkeztutako edozein hautagaik uko egiten 
badu ere, ez da hauteskunde-prozesua etengo, eta, nahiz eta osagabea izan, ez da hautagaitza 
hori ezeztatuko, betiere gutxienez hautagaitza horretan estali beharreko postuen %60ren 
baliokidea den hautagai-kopurua badago. Hautesleku bat baino gehiago dagoenean, hautagaitza 
bat aurkeztu beharko da hauteslekuko. Enpresa Batzorderako zerrendak itxiak izango dira.

Langileen ordezkariak izateko: hautagaien kopurua hautatu beharreko postuena baino 
txikiagoa denean, kasuan kasuko postuak estaltzeko hauteskundea egingo da, eta gainerakoak 
hutsik geratuko dira.                                                                            

Nori emango zaio botoa?
Enpresa Batzordea: hautesle bakoitzak zerrendetako bakar bati eman ahal izango dio 
botoa.

Langileen ordezkaria: hautesle bakoitzak hautagaien gehienezko kopuruari emango dio 
botoa, estali beharreko postuak kontuan hartuta.

Boto-kontaketa
Bozketa amaitu bezain laster, presidenteak ozen irakurriko ditu botoak, eta Boto Kontaketako 
Aktako eskabide-orri ofizialean azalduko den boto-kontaketa egingo da. Prozesuan gertatutako 
edozein gorabeheraren berri eman beharko da Boto Kontaketako Aktan.

Hauteskunde-mahaiko presidenteak enpresari, hautagaitzetako artekariei eta ordezkari hautetsiei 
bidaliko dizkie kopiak, eta hauteskundeetako emaitza iragarki-taulan argitaratu beharko da.

3 eguneko epean, hauteskunde-mahaiko presidenteak (edo idatziz eskuordetutako kide batek) 
aktaren originala aurkeztu beharko du lan-agintaritza eskuduneko Eusko Jaurlaritzako 
hauteskunde sindikaletarako bulegoan, baita artekariek baliorik gabe utzitako edo inpugnatutako 
botoen paperak eta mahaiaren eraketako akta ere. Sindikaturen batek agiriak Eusko Jaurlaritzara 
eramatea da ohikoena.

Emaitzak: nola esleituko dira botoak?
Gutxienez euren hauteslekuko boto baliodunen %5 lortu duten zerrendek baino ez dute 
ordezkariak edukitzeko eskubidea izango.

Estali beharreko azken postua esleitzeko orduan botoen berdinketarik badago edo boto osoen edo 
hondarren berdinketarik badago, enpresan antzinatasun handiena daukan hautagaia hautatuko da.

Zer boto izango dira baliogabeak?
Hauteslearen asmoaren inguruko zalantzak sortzen dituztenak izango dira boto baliogabeak. 
Inguruabar zehatzaren arabera, tartekaritzako laudo eta epai judizialetan honako boto hauek 
hartu dira baliogabetzat: gutun-azal hutsak, mahaiak ez onartutako hautagaientzako botoak, bi 
hautagairentzako botoak dituzten gutun-azalak, izena edo sinadura daramaten boto-paperak, 
marratutako boto-paperak...

Hauteskunde sindikalak edo prozesuko faseren bat inpugnatu ahal 
izango dira?
Hauteskunde-prozesuaren inguruko interesa duten guztiek eta enpresak berak ere hauteskundea 
eta hauteskunde-mahaiaren edozein erabaki inpugnatu ahal izango dituzte. Hauteskunde-
mahaiaren egintzak inpugnatu nahi izanez gero, egintzaren osteko hurrengo lanegunean 
egin beharko da erreklamazioa, eta hauteskunde-mahaiak hurrengo lanegunean hartuko du 
ebazpena.

Nola bozkatuko da?
Hauteskunde-mahaiak zehaztutako egunean, lan-orduetan eta enpresak horretarako atondutako 
lokalean egingo da bozketa. 

Botoa askea, isilekoa, pertsonala eta zuzena izango da. Hautetsontzi zigilatuetan egingo da, 
boto-papera kolore, tamaina, inprimaketa zein kalitate berekoa izan beharko da eta enpresak 
berak eskaini beharko du. Edonola ere, sindikatu bakoitzak bereak ere eraman ahal izango ditu.

Postaz ere bozkatu ahal izango da, Langileek Enpresan dituzten Ordezkaritza Organoetarako 
Hauteskundeei buruzko Araudia onartzen duen irailaren 9ko 1844/1994 Errege Dekretuko 10. 
artikuluan araututako betekizunak betetzen badira.
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zerrendetako bakar 
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4.5 BOZKETA
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Hautagaiek euren 
hautagaitza onartu beharko 
dute hauteskunde-mahaiari 

ere aurkeztuko dioten 
inprimakiaren bitartez.



ENPRESEN BETEBEHAR ETA ESKUBIDEEN EGUTEGIA 

Hauteskundeen 
sustapena jasotzea

Mahaiko kideak eta haien 
ordezkoak izendatzea

Hauteskunde-mahaiko ordezkaria 
izendatzeko eskubidea erabiltzea

Hauteskundeetarako boto-paperak 
prestatzea

Mahai ibiltarietako kideen garraio-
gastuak ordaintzeaitinerantes

Lan-errolda egitea eta hauteskunde-
mahaiko kideei ematea

Legearen aurkako egintzak 
inpugnatzea

Langileen bozketarako lokala eta 
hautetsontziak atontzea

Mahaia eratu baino hilabete edo 3 hilabete 
lehenago

Hauteskundeen sustapena jasotzen denetik 
hasi eta 7 egunetan

Mahaia eratzen den egunean

Bozketaren eguna baino lehen, baina ez dago 
egun zehatzik

Hauteskunde-prozesu 
osoan

Hauteskundeen sustapena jasotzen denetik 
hasi eta 7 egunetan

Egintza zehatzaren osteko hurrengo 
lanegunean

Bozketaren 
egunean

Eskuliburu hau enpresentzako oinarrizko gidaliburua da. Egunez eguneko jardunean, hainbat zalantza eta gai sortzen badira ere, tartekaritzako laudoen eta epai judizialen bidez ebatzi dira batzuk.Enpresa kideek CEBEKeko Zuzenbide eta Lan Sailera jo ahal izango dute, eta bertako abokatuek arlo horretako edozein zalantzari buruzko aholkularitza emango diete. 

Posta elektronikoa
laboral@cebek.es

Telefonoa 
94 400 28 00

Enpresen betebehar 
eta eskubideak Noiz 


