REGULAMENTO ELECTORAL PARA A ELECCIÓN A PRESIDENTE/A
DA FEDERACIÓN GALEGA DE COLOMBOFILIA

Artigo 7. Das persoas electoras e elixibles á presidencia da federación
2. Poderán ser elixibles para a presidencia da federación as persoas que cumpran, na data de
celebración da elección, os seguintes requisitos:
a) Calquera persoa maior de idade que presente unha candidatura, sexa ou non membro da
asemblea xeral ou da federación.
b) Ter nacido en Galicia ou ter veciñanza administrativa galega.
c) A candidatura sexa avalada polo 10% dos membros da asemblea xeral.
d) Non fora inhabilitada para ocupar cargos directivos.
e) Non ter sido ordenada pola comisión dun delito en virtude de sentenza firme.

Capítulo VI. Do proceso electoral.
Artigo 11. Convocatoria.
1. A convocatoria das eleccións será feita polo presidente da Federación Galega de Colombofilia
conforme a este regulamento electoral, aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte.
2. Simultaneamente á convocatoria de eleccións, a xunta directiva disolverase, constituíndose
unha comisión xestora que non poderá realizar mais que actos de mera administración e trámite.
3. A convocatoria de eleccións comunicarase a Secretaria Xeral para o Deporte e publicarase no
taboleiro de anuncios da sede da federación, así como na páxina web
(www.fcolumbofilagalega.com). A notificación da convocatoria de eleccións conterá cantos
datos se precisen para o correcto desenvolvemento do proceso electoral, e sinaladamente:
- O calendario electoral con indicación do lugar, data e hora de celebración dos actos propios do
proceso electoral.
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Artigo 12. Calendario electoral.
1. O calendario electoral para a elección a presidente/a da federación respectará os prazos,
obrigas e prohibicións establecidos no decreto regulador dos procesos electorais das federacións
deportivas.
2. O calendario electoral publicarase como anexo a convocatoria do proceso electoral.
3. Os prazos deste calendario para a presentación de escritos, reclamacións e recursos, cando
estean sinalados por días, entenderase días naturais e expirarán ás 14:00 horas do derradeiro día
de prazo, salvo disposición en contrario. Se o día final do prazo coincide con día inhábil de
carácter autonómico ou estatal, ou cun día no que non estean abertas as dependencias da
federación en aplicación do convenio colectivo dos traballadores da entidade, entenderase que
remata o día hábil inmediato seguinte.

Artigo 21. Das candidaturas á presidencia da federación galega.
1. Poderá presentar candidatura á presidencia da federación galega de Colombofilia aquelas
persoas que reúnan os requisitos establecidos no artigo 7.
2. O prazo para presentar as candidaturas será de cinco días hábiles, contados desde a
proclamación definitiva de candidatos electos á asemblea xeral. A presentación de candidaturas
farase na sede oficial da federación, mediante escrito dirixido á xunta electoral.
3. As persoas candidatas á presidencia deberán presentar as súas candidaturas e deberán ir
avaladas polo 10% dos membros da asemblea xeral. Un membro poderá avalar cantos
candidatos considere oportunos.
4. A xunta electoral procederá a comprobar a validez dos avais presentados por cada persoa
candidata e, a continuación proclamará as candidaturas que cumpran os requisitos para ser
elixible.
5. Unha vez presentadas as candidaturas, a xunta electoral proclamará a lista provisional de
persoas candidatas e fará pública no taboleiro de anuncios da federación e na páxina web na
sección “eleccións”.
6. Poderán formularse reclamacións contra a lista provisional de candidatas no prazo de tres días
hábiles ante a xunta electoral, que disporá de idéntico prazo para resolver.
7. Contra a resolución da xunta electoral poderá interpoñerse, no prazo de tres días, recurso ante
o Comité Galego de Xustiza Deportiva, que resolverá no mesmo prazo.
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8. A proclamación definitiva de persoas candidatas á presidencia efectuarase no prazo de dous
días desde a resolución do recurso anterior.
9. A persoa que resulte elixida como presidente non poderá desempeñar ningunha outra
actividade directiva ou de representación dentro da propia estrutura federativa e non se poderá
simultanear a presidencia dunha entidade deportiva coa presidencia da federación deportiva na
que se integre a dita entidade deportiva.
10. Se algún membro da comisión xestora presenta a súa candidatura á presidencia, deberá cesar
naquela.

Artigo 24. Elección da presidencia da federación.
1. No día e hora fixados na convocatoria ordenada polo presidente da xunta electoral,
constituirase a asemblea xeral en primeira ou segunda convocatoria tendo como únicos puntos
da orde do día a elección a presidente.
2. O presidente da federación será elixido mediante sufraxio libre, directo, igual e secreto polos
membros da asemblea xeral presentes no momento da elección.
3. O voto dos membros da asemblea xeral será único, non admitíndose o voto por correo nin a
delegación de voto.
4. Comezada a sesión e constituída a mesa electoral, o presidente presentará os candidatos,
iniciando, de seguido, o proceso de votación.
5. Os candidatos poderán expoñer os seus programas, procedéndose posteriormente á votación
en urna para a elección do presidente, que será secreta.
6. No caso de que se presentase unha soa candidatura, non se efectuará votación.
7. Se non se presentase ningunha candidatura ou non fose válida ningunha das presentadas
realizarase unha nova convocatoria da asemblea xeral nun prazo nin inferior a sete días nin
superior a catorce días naturais. Se nesta segunda convocatoria non se presentase ningunha
candidatura ou non fose válida ningunha das presentadas, a comisión xestora administrará a
federación e convocará e realizará novas eleccións a presidente no prazo máximo de tres meses.
8. Unha vez presentadas a totalidade das candidaturas iniciarase o proceso de votación.
9. Na primeira votación son elixibles todas as persoas candidatas da listaxe definitiva.
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Aquelas que obteñan un mínimo do 10% dos votos dos membros presentes pasarán á seguinte
votación. No suposto de que ningunha candidatura acade o 10% dos votos pasarán á seguinte
votación aquelas dúas candidaturas que conten cun maior número de votos. No suposto en que
soamente sexa unha candidatura a que obteña o 10% dos votos, pasará tamén á seguinte votación
a seguinte candidatura en número de votos. De acadarse por algunha candidatura a maioría
absoluta dos votos, nesa primeira votación, será proclamado presidente ou presidenta da
federación.
10. Na segunda votación soamente serán elixibles aqueles que, como xa está exposto e coas
excepcións establecidas, obtivesen polo menos o 10% dos votos emitidos. Será elixido
presidente ou presidenta da federación a candidatura que nesta fase obteña a maioría absoluta
dos votos.
11. No caso de que na votación anterior ningunha candidatura obteña a maioría absoluta dos
votos emitidos, procederase a unha terceira e nova votación entre as dúas candidaturas máis
votadas na segunda votación, no prazo de trinta minutos, e resultará elixida a que obteña maioría
de votos. Para o caso de empate, resolverase a favor do de maior antigüidade na federación (si
é posible obtela de forma fehaciente) e noutro caso ou de persistir o empate, a favor do de maior
idade.
12. Rematada a elección, a secretaria da mesa levantará a acta correspondente, que se exporá ao
día seguinte no taboleiro de anuncios da federación e na súa páxina web. Contra a resolución da
xunta electoral caberá interpoñer, no prazo de tres días, recurso ante o Comité Galego de Xustiza
Deportiva.
13. Finalizado o prazo de reclamacións, recursos e da súa resolución, a xunta electoral procederá
á proclamación definitiva do cargo de presidente ou presidenta da federación.
14. Ao día seguinte da proclamación definitiva do cargo de presidente ou presidenta da
federación, procederase á toma de posesión no seu cargo, da cal levantará acta a secretaría da
xunta electoral. Unha copia desta acta será remitida á Secretaría Xeral para o Deporte no prazo
de dous días.
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