
(Pertsona juridikoak) 

 

HAUTESKUNDE ERROLDARI ZUZENDUTAKO ERREKLAMAZIOA 

 

GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA, ZERBITZU ETA ITSASKETA 

GANBERARI 

 

 

_______________________________________________________ jaun/andreak, 

__________________ NAN zenbakia duenak, 

__________________________________________________ enpresaren izenean eta hura 

ordezkatuz (IFZ:_____________________ eta jakinarazpenetarako egoitza: 

______________________________________), ordezkaritza hori akreditatu eta indarrean dagoela 

erakutsita  

 

ADIERAZTEN DU 

 

Lehena.- Behin kontsultatu ondoren Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera 

Ofizialetako Osoko Bilkurak berritzeko hauteskunde-prozesuaren irekiera dela-eta Ganbera honetan 

jendaurrean jarritako Hauteskunde Errolda, eta dagokion moduan betez 2021ko irailaren 30ko 

IKT/1074/2021 Agindua, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialei buruzko 

apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legea eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen eta 

Lehiakortasun Sailak maiatzaren 26an emandako 78/2015 Dekretua: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Bigarrena.- Xedapen horietan aurreikusitakoa aplikatuz, erreklamazio hau aurkezten du, 

adierazitako forma eta epean (markatu eta argitu esan beharrekoa): 

 

 Hauteskunde Erroldatik kanporatzea 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

 Hauteskunde Erroldan sartzea 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Ondorioz  

 

ESKATZEN DU aurkeztutzat har dadila idazki hau, eskaera babesten duten agiri guztiekin batera, 

legez adierazitako forma eta epean, eta, beraz, esandakoaren arabera, bete dadila 

eskatutakoa:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

___________, 2021ko _________________ren ___(e)an 

 

 

 

 



 
 
 
(Pertsona fisikoak)  

 

HAUTESKUNDE ERROLDARI ZUZENDUTAKO ERREKLAMAZIOA 

 

GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA, ZERBITZU ETA ITSASKETA 

GANBERARI 

 

 

_______________________________________________________ jaun/andreak, 

__________________ NAN zenbakia duenak, 

__________________________________________________ bere izenean eta bere burua 

ordezkatuz   

 

ADIERAZTEN DU 

 

Lehena.- Behin kontsultatu ondoren Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera 

Ofizialetako Osoko Bilkurak berritzeko hauteskunde-prozesuaren irekiera dela-eta Ganbera honetan 

jendaurrean jarritako Hauteskunde Errolda, eta dagokion moduan betez 2021ko irailaren 30ko 

IKT/1074/2021 Agindua, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialei buruzko 

apirilaren 1eko 4/2014 Oinarrizko Legea eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen eta 

Lehiakortasun Sailak maiatzaren 26an emandako 78/2015 Dekretua: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Bigarrena.- Xedapen horietan aurreikusitakoa aplikatuz, erreklamazio hau aurkezten du, 

adierazitako forma eta epean (markatu eta argitu esan beharrekoa): 

 

 Hauteskunde Erroldatik kanporatzea 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

 Hauteskunde Erroldan sartzea 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Ondorioz  

 

ESKATZEN DU aurkeztutzat har dadila idazki hau, eskaera babesten duten agiri guztiekin batera, 

legez adierazitako forma eta epean, eta, beraz, esandakoaren arabera, bete dadila 

eskatutakoa:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 
 

 

 

_____________, 2021ko _________________ren ___(e)an 


