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CALENDARIO ELECTORAL PARA A ELECCIÓN A MEMBROS DA 
ASEMBLEA XERAL, PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA  DA 
FEDERACIÓN GALEGA DE COLOMBOFILIA 
 
 
23-02-22: Exposición censo inicial. 
 
15-03-22:  Finaliza o prazo de exposición do censo inicial. 
 Iniciase o prazo de presentación de reclamacións ao censo inicial. 
 
22-03-22 Finaliza o prazo de presentación de reclamacións ao censo inicial. 
 Resolución de reclamacións 
 
05-04-22 Finaliza o prazo para o envío dos censos iniciais á Secretaria Xeral. 
 
21-04-22 Certificado da Secretaría Xeral. 
 

                            _____________00000_____________ 
 
07-04-22:     Convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria. 
 
23-04-22: Celebración de Asemblea Xeral Extraordinaria para aprobación do 

Regulamento Electoral, Calendario Electoral e nomeamento da Xunta 
Electoral. 

 
26-04-22: Remisión á Secretaría Xeral para o Deporte do Regulamento Electoral 

e proposta de Calendario Electoral. 
 
26-05-22: Resolución por parte da Secretara Xeral para o Deporte ao Regulamento 

Electoral e Calendario Electoral presentados. 
 Inicio do prazo para as correccións á resolución da Secretaría Xeral para 

o Deporte. 
 
02-06-22: Finalización do prazo para as correccións á resolución da Secretaría 

Xeral para o Deporte. 
 Remisión á Secretaría Xeral para o Depote das correccións ao 

Regulamento Electoral e Calendario Electoral. 
 
09-06-22: Aprobación definiva por parte da Secretaría Xeral para o Deporte ao 

Regulamento Electoral e Calendario Electoral. 
 
10-06-22: Convocatoria de eleccións, publicación do regulamento e calendario 

electoral, modelos oficiais de sobres e papeletas e publicación do censo 
electoral provisional.  
Inicio do prazo para a solicitude do voto por correo. 
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   Inicio do prazo para reclamacións ao censo electoral provisional.  
Inicio do prazo para a presentación da solicitude para optar por un 
estamento en caso de estar incluído en mais dun no censo electoral 
provisional.  

 
27-06-22: Fin do prazo da presentación de reclamacións ao censo electoral 

provisional e para optar por un estamento no caso de estar incluído en 
mais dun no censo electoral.  

 Iniciase o prazo para a resolución por parte da xunta electoral das 
reclamacións presentadas ao censo electoral provisional. 

 
04-07-22:  Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a resolución por parte da xunta 

electoral das reclamacións presentadas ao censo electoral provisional. 
 Iniciase o prazo para a presentación de recursos contra as resolucións. 
 
07-07-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a presentación dos recursos contra 

as resolucións. 
 Iniciase o prazo de resolución do CGXD. 
 
14-07-22: Finaliza o prazo de resolución do CGXD. 
 
15-07-22: Publicación definitiva do censo electoral.  
 Iniciase o prazo de presentación de candidatos ou candidatas aos 

distintos estamentos para ser membros da asemblea xeral.  
 

26-07-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas de presentación de candidaturas aos 
distintos estamentos para ser membros da asemblea xeral.  
Finaliza o prazo de presentación de solicitudes para a realización do 
voto por correo. 

 
27-07-22    Publicación provisional de candidaturas á asemblea xeral e publicación 
                           das mesmas.                                                                                                                                                                                                  
                          Celebración do sorteo para a elección dos membros das mesas electorais  

 Inicio do prazo de presentación de reclamacións á proclamación         
provisional de candidatos ou candidatas á asemblea xeral. 

 
01-08-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a presentación de reclamacións á 

proclamación provisional de candidaturas á asemblea xeral. 
 
04-08-22: Resolución das reclamacións presentadas á proclamación provisional 

de candidaturas á asemblea xeral. 
Inicio do prazo de presentación de recursos ante o CGXD. 

 
09-08-22: Finaliza o prazo de presentación de recursos ante o CGXD. 

 
19-08-22: Resolución por parte do CGXD aos recursos presentados. 
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23-08-22: Proclamación definitiva dos candidatos ou candidatas polos distintos 

estamentos á asemblea xeral e publicación dos mesmos. Envío por parte 
da xunta electoral das papeletas oficiais, así como dos certificados para 
o voto por correo ás persoas solicitantes. Iniciase o prazo do voto por 
correo. 

 
02-09-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas do voto por correo. 
 
07-09-22: Nomeamento de interventores 
  
10-09-22: Constitución das mesas electorais. 

Celebración das votacións a membros da asemblea xeral por 
estamentos. (horario para a votación de 19,00 horas a 22,30 horas).  
Publicación dos resultados da votación  

13-09-22: Remisión da documentación á Secretaría Xeral para o Deporte e á 
Xunta Electoral e constitución da Mesa do voto por correo 

14-09-22: Proclamación provisional dos candidatos ou candidatas elixidos para a 
asemblea xeral.  
Inicio do prazo de reclamacións contra os resultados de ditas eleccións. 

19-09-22:  Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a presentación de reclamacións 
contra os  resultados das votacións para os membros da asemblea xeral. 

 
22-09-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a resolución, por parte da xunta 

electoral das reclamacións ás votacións para membros da asemblea 
xeral.  

 
23-09-22 Proclamación definitiva dos candidatos electos a asemblea xeral.  
 Inicio do prazo de presentación de candidaturas a presidente/a da 

Federación Galega de Colombofilia e Comisión Delegada. 
 
30-09-22 Finaliza o prazo ás 14:00 horas de presentación de candidaturas para 

presidente/a da Federación Galega de Colombofilia e Comisión 
Delegada. 

 
04-10-22: Proclamación provisional e publicación das candidaturas para 

presidente/a da Federación Galega de Colombofilia e Comisión 
Delegada. 

 Inicio do prazo de reclamacións a ditas candidaturas. 
 

07-10-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a presentación de reclamacións ás 
candidaturas provisionais a presidente/a da Federación Galega de 
Colombofilia e Comisión Delegada. 
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 Inicio do prazo para a resolución das reclamacións ás candidaturas a 
presidente/a da Federación Galega de Colombofilia e Comisión 
Delegada. 

 
13-10-22: Finaliza o prazo para a resolución das reclamacións as candidaturas a 

presidente/a da Federación Galega de Colombofilia e Comisión 
Delegada. 
Inicio do prazo de recursos ante o CGXD.   
 

18-10-22: Finalización do prazo de recursos ante o CGXD.   
 
27-10-22: Resolución por parte do CGXD aos recursos presentados. 
 
31-10-22: Proclamación definitiva dos devanditos candidatos ou candidatas a 

presidente/a e Comisión Delegada da Federación e publicación dos 
mesmos. 

 
05-11-22: Constitución da nova asemblea xeral. 

Constitución da mesa electoral e proceso de votación a presidente/a da 
Federación Galega de Colombofilia, e dos membros da comisión 
delegada. 

07-11-22: Publicación de resultados e proclamación provisional do candidato ou 
candidata electa a presidente/a da Federación Galega de Colombofilia, 
e membros elixidos para a comisión delegada da asemblea xeral.  
Inicio do prazo de reclamacións ás votacións a presidente/a da 
Federación e a membros da comisión delegada. 

10-11-22: Finaliza o prazo ás 14:00 horas para a presentación de reclamacións á 
elección de presidente/a da federación e aos membros da comisión 
delegada da asemblea xeral. 

 
21-11-22: Finaliza o prazo para a resolución das reclamacións a elección de 

presidente/a da Federación e a membros da comisión delegada da 
asemblea xeral. 

 
22-11-22: Proclamación do presidente/a electo, así como da comisión delegada.  
 
23-11-22:     Toma de posesión 
      Finaliza o proceso electoral. 

 
 
 


