F e d e r a c i ón Ga le g a d e Na t a c i ón
Avenida de G lasgow, 13
CP 15008 - A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

LIBRO XI DAS ELECCIÓNS
DA CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS
Artigo 1.
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS
1.- A Xunta Directiva da FEGAN convocará durante o ano olímpico de que se trate eleccións á Asemblea Xeral, á
súa Comisión Delegada e á Presidencia da FEGAN. O día do comezo do período electoral sinalado no calendario
de eleccións, a Xunta Directiva constituirase en Comisión Xestora.
Dita convocatoria deberá efectuarse non máis tarde dos trinta días naturais seguintes ao que concluíse o
mandato do Presidente.
2.- As funcións da Comisión Xestora estarán limitadas ao goberno provisional da FEGAN naquilo que afecte ao
cumprimento das súas obrigas económicas e deportivas, así como ao despacho dos asuntos de trámite, ata que
se proceda á elección do Presidente.
3.- Tratándose do suposto no que o Presidente cese por causa distinta á conclusión do seu período de
mandato, estarase ao disposto no artigo 50 dos Estatutos da FEGAN.
Artigo 2.
CENSO ELECTORAL
A FEGAN confeccionará o censo electoral de cada estamento e modalidade, de conformidade co
desenvolvemento do Decreto 228/1994 do 14 de xullo da Xunta de Galicia e do presente Libro.
Confeccionados e comprobados os censos electorais, a FEGAN publicaraos de acordo co calendario establecido.
Os Censos electorais serán expostos publicamente no domicilio da FEGAN e no dos Clubs.
No caso de que un Club ou Asociación Deportiva, Deportista, Xuíz-Árbitro ou Técnico-Adestrador figure en máis
dun Censo, este deberá sinalar en cal dos censos desexa figurar. Todo iso no prazo establecido para os efectos
e de forma oficial mediante escrito a súa recepción.
En caso de non optar por algunha das modalidades ou estamentos, serán incluídos na actividade principal (con
maior número de licenzas).
No caso de que algunha das modalidades non chegase a cubrir as porcentaxes establecidas, automaticamente
pasará a engrosar as modalidades restantes, aplicando para iso os mesmos índices de ponderación.
DA ASEMBLEA XERAL
Artigo 3.
COMPOSICIÓN
1.- A Asemblea Xeral é o órgano superior de goberno e representación da FEGAN.
2.- A representación na Asemblea Xeral dos distintos estamentos, segundo establecido no Art.11 da Orde de
28 de xullo de 1995 da Xunta de Galicia, responderá ás seguintes proporcións:
a) 70%, representantes dos Clubs Deportivos.
b) 20%, representantes de Deportistas.
c) 5%, representantes dos Xuíces e Árbitros.
d) 5%, representantes dos Técnicos e Adestradores.
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3.- O número de membros da Asemblea fixarase na convocatoria de eleccións a esta.
4.- Poderán asistir ás sesións da Asemblea, con voz pero sen voto, o Presidente saínte do último mandato e
aquelas persoas interesadas que o soliciten en tempo e forma e sexan debidamente autorizadas polo
Presidente.
Artigo 4.
1.- A FEGAN está clasificada como Federación que agrupa catro modalidades deportivas, tendo á Natación como
actividade principal, de conformidade cos Estatutos da RFEN, e coa Disposición Adicional Terceira da Orde do
Ministerio de Educación e Ciencia de 28 de Abril de 1992.
2.- Na composición da Asemblea Xeral, a Natación deberá ter entre un 60 e un 80% do total de membros da
Asemblea. O resto fixarase proporcionalmente ao número de licenzas deportivas territoriais de cada
modalidade.
3.- No caso de que non existise representante dalgunha das modalidades deportivas, dita praza pasará a
engrosar o número de representantes da modalidade de Natación.
Artigo 5.
MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL.
Os membros da Asemblea Xeral serán elixidos por sufraxio libre e secreto, igual e directo, entre e polos
compoñentes de cada estamento e modalidade segundo o censo oficial elaborado pola FEGAN.
Para ter a condición de electores e elixibles deberanse cumprir os seguintes requisitos:
a) Tratándose de deportistas, ter cumpridos os 18 anos, e ademais estar en posesión da licenza territorial no
momento da convocatoria dos comicios, e que a tivese na tempada anterior, acreditando a súa participación
nesa tempada deportiva nas competicións de carácter oficial e ámbito territorial.
b) Sendo Clubs deportivos aqueles que, estando debidamente inscritos na FEGAN no momento da convocatoria
cumpran cos requisitos recollidos no Art. 25 dos Estatutos da FEGAN. O representante das Asociacións
Deportivas ou Clubs, será o Presidente do mesmo ou a persoa que o Club designe de forma fidedigna.
c) Tratándose de Xuíces e Árbitros, ser Arbitro Territorial en activo e, ademais, estar en posesión de licenza da
FEGAN no momento da convocatoria electoral, e que a tivese tamén na tempada anterior, acreditando a súa
participación, entón, nas competicións ou actividades de carácter oficial e ámbito territorial.
d) Para os Técnicos estar en posesión da Titulación de Adestrador (Auxiliar ou Superior) expedida pola Escuela
Nacional de Entrenadores da RFEN e de licenza territorial no momento da convocatoria das eleccións, e que a
tivese tamén na tempada anterior, actuar como Técnico en devandita tempada nalgún Club, Asociación
Deportiva ou Entidade afiliada á FEGAN que, á súa vez, cumpran os requisitos que recollidos no Art. 25 dos
Estatutos da FEGAN, ou preste os seus servizos profesionais á propia FEGAN.
Artigo 6.
CANDIDATOS Á ASEMBLEA XERAL.
1.- Os requisitos para ser candidato á Asemblea Xeral, por calquera dos estamentos, serán os seguintes:
- Cumprir os requisitos establecidos para ser candidato.
- Estar inscrito no censo electoral do seu respectivo estamento.
- Que non se lle impuxese sanción deportiva firme que o inhabilite para o desempeño de cargo federativo ningún.
2.- As candidaturas a membros da Asemblea Xeral, tratándose de persoas físicas, deberán formalizalas os
interesados mediante escrito de presentación, en modelo oficial, dirixido ao domicilio social da FEGAN, incluíndo
a súa filiación, domicilio, veciñanza, data de nacemento e facendo constar a súa condición de elixibles polo
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estamento e modalidade correspondente e nome do Club ao que pertencen, así como número de licenza da
FEGAN e fotocopia do DNI con firma autógrafa á marxe.
3.- Se se trata de Clubs, as candidaturas formularanse tamén por escrito, asinado polo Presidente ou por quen
regulamentariamente o substitúa, no que se fará constar a denominación da entidade, número de Club e siglas
asignados pola F.E.N., modalidade á que representa acompañándose, ademais, certificación expedida polo
Secretario do Club, co visto e prace do Presidente do Club ou Asociación Deportiva, do acordo de Xunta
Directiva aprobando a súa participación nas eleccións, como candidato á Asemblea Xeral polo estamento de
Clubs Deportivos, ás eleccións.
INICIO DO PROCESO ELECTORAL
Artigo 7.
Ao iniciarse o proceso electoral convocarase á Xunta Electoral Central e procederase á constitución das Mesas
Electorais.
O proceso electoral axustarase ao seu correspondente calendario, e culminará coa sesión constitutiva da
Asemblea Xeral, na que se tratarán como únicos puntos da Orde do Día, os seguintes:
1.- Elección do Presidente da FEGAN.
2.- Elección da Comisión Delegada da Asemblea Xeral.
Artigo 8.
CIRCUNSCRICIÓNS ELECTORAIS.
1.- A circunscrición electoral para Clubs será toda Provincia na que teña o seu domicilio algún dos Clubs ou
Asociacións Deportivas que reúnan os requisitos previstos na sección b do artigo 5º do presente Libro.
2.- Considérase circunscrición territorial a circunscrición única que comprende todo o territorio de Galicia.
3.- A circunscrición para Deportistas será provincial, sempre que se cumpran os requisitos da devandita
sección b do Artigo 5º do presente Libro.
4.- A circunscrición será territorial para os Xuíces-Árbitros e Técnicos, calquera sexa a súa modalidade.
5.- Cada circunscrición electoral provincial contará, como mínimo, cun representante do estamento e
especialidade que utilizase este sistema.
6.- No caso de que unha modalidade deportiva ou estamento non acade o número mínimo de membros que se
especifica no Art. 25 dos estatutos, a circunscrición electoral da devandita modalidade ou estamento, pasará,
entón, a ser territorial.
Artigo 9.
INTERVENTORES
1.- Os candidatos poderán designar un interventor, calidade que deberá de acreditarse ante o Presidente da
Mesa. A súa función limitarase a presenciar o acto de votación e do escrutinio, con dereito a que se recollan na
acta correspondente as manifestacións que desexe formular sobre o desenvolvemento do acto electoral.
2.- A designación do interventor formalizarase por escrito, obrigándose a acreditar a súa calidade cando se lle
requira.
Artigo 10.
AS MESAS ELECTORAIS
Formarase unha mesa electoral para cada estamento e modalidade.
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As mesas electorais estarán compostas polo elector de maior idade, que exercerá de Presidente de mesa, e o
de menor idade, que actuará de Secretario de mesa. Non poderán formar parte da mesa os candidatos.
As mesas electorais polo estamento de Clubs ou Asociacións Deportivas, estarán compostas polos Club máis
antigo e o máis moderno que figuren no censo da circunscrición electoral respectiva.
Designaranse como suplentes os electores de maior e menor idade que sigan aos titulares.
A FEGAN establecerá os lugares de constitución das mesas electorais nos casos de circunscrición de ámbito
provincial. Nos casos de ámbito territorial as mesas constituiranse no domicilio social da FEGAN.
A FEGAN poderá concertar con algún Club que teña o seu domicilio no lugar de constitución dunha mesa
electoral para que este preste os seus servizos administrativos para un mellor desenvolvemento das votacións e
posterior escrutinio.
Artigo 11.
FUNCIÓNS DE LAS MESAS ELECTORAIS
Son funcións das mesas electorais:
a) Recibir as candidaturas para membros da Asemblea Xeral, aprobados pola Xunta Electoral Central e, no seu
caso, os votos por correo.
b) Presidir as votacións.
c) Comprobar a identidade dos votantes.
d) Recoller as papeletas e introducilas na urna correspondente.
e) Efectuar o escrutinio e redactar o acta, na que se consignará o
nulos, o resultado dos comicios e as incidencias e reclamacións que
manifestacións que, no seu caso, formulen os interventores, de todo
Xunta Electoral Central mediante fax. O orixinal do Acta enviarase a
outro medio ás oficinas da Federación para o seu arquivo.

número de electores, os votos válidos e
eventualmente se produzan, así como as
o cal dará inmediato e puntual traslado á
continuación por correo ou por calquera

f) As mesas electorais cesarán nas súas funcións no momento en que sexan proclamados definitivamente os
membros que compoñen a Asemblea Xeral.
Artigo 12.
VOTO POR CORREO
1.- Só se admitirá o voto por correo tratándose da elección de representantes da Asemblea Xeral, e para ser
válido precisará o requisito de que fose remitido a través dos servizos postais, de transporte, mensaxaría ou
calquera outro medio, en sobre pechado.
2.- Para garantir o segredo do voto, utilizarase o sistema de dobre sobre, habilitándose para iso uns sobres
especiais que cada elector poderá retirar nos lugares que indicará a FEGAN, ou ben, solicitándollelo.
O procedemento para exercer o voto será o seguinte:
- Haberá un sobre de menor tamaño no que o elector introducirá a papeleta de voto.
- Unha vez pechado este primeiro sobre, introducirase no segundo sobre xunto coa fotocopia do DNI con firma
autógrafa á marxe.
- Este segundo sobre, onde constará o nome e a firma do elector, así como o estamento e modalidade pola que
vota, remitirase certificado ao Presidente da Mesa Electoral correspondente, ao domicilio da circunscrición
electoral onde se realice a votación. Tratándose de Clubs, achegarase así mesmo a documentación específica
que, neste suposto, prevé o artigo 14.2 do presente Libro.
- A Mesa Electoral só aceptará os votos por correo que lle fosen entregados antes do inicio do reconto.
3.- O voto en cuestión deberá obrar na sede do órgano correspondente na data que determine o calendario
electoral.
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4.- Se unha mesma persoa subscribise dous ou máis votos por correo consideraranse nulos.
5.- Se un elector acudise no acto electoral para emitir o seu voto téndoo efectuado xa por correo, terase este
por non recibido.
Artigo 13.
BAIXAS
O Club ou Asociación Deportiva que resultase elixido para formar parte da Asemblea Xeral estará representado
polo seu Presidente ou, na súa ausencia, polo membro que o Club designe, mediante acordo da súa Xunta
Directiva e con certificación do Secretario Xeral e V.P. (Visto e Prace) do Presidente do Club ou Asociación
Deportiva en cuestión.
No caso de que, por falecemento ou por calquera outra causa, o representante causase baixa, este poderá ser
substituído por outro representante cumprindo, en todo caso, os requisitos sinalados na sección anterior.
En caso de extinción ou desaparición dun Club ou Asociación Deportiva integrante da Asemblea Xeral, será
substituído por aquel Club que obtivese un número de votos inmediatamente inferior aos Clubs ou Asociacións
Deportivas proclamadas.
En caso de baixa dos representantes de Deportistas, Xuíces-Árbitros e Técnicos-Adestradores serán
substituídos polos candidatos que obtivesen un número de votos inmediatamente inferior ao dos membros
proclamados.
No caso de que non existan candidatos máis votados, efectuaranse unhas eleccións parciais segundo o
especificado no Artigo 24 dos Estatutos da FEGAN.
Artigo 14.
VOTACIÓN
1.- As eleccións a membros da Asemblea Xeral celebraranse simultaneamente en cada unha das circunscricións
electorais na data e entre as horas que determine o correspondente calendario electoral.
2.- Non se admitirá delegación ou representación algunha para o exercicio do voto das persoas físicas. Se se
trata de persoas xurídicas (Clubs), a persoa que exerza o voto, deberá de ir provisto da correspondente
acreditación expedida polo Secretario do Club ou Asociación Deportiva, co V.P. (Visto e Prace) do Presidente, se
é que este último non exerce persoalmente o dereito de voto, no que se faga constar o nome e o DNI da persoa
que exercerá o dereito ao voto.
3.- O voto efectuarase nas papeletas oficiais elaboradas pola FEGAN, non admitíndose outras.
4.- Para a elección dos membros da Asemblea Xeral cada elector poderá incluír na mesma papeleta cantos
nomees como membros teñan que designarse polo seu estamento e modalidade.
5.- O sistema de votación desenvolverase da seguinte forma:
- O Secretario comprobará a identidade dos votantes, e o Presidente da Mesa introducirá a papeleta na urna
prevista para o caso.
- Terminada a votación persoal, incluídos os membros da Mesa que o farán en último lugar, o Secretario abrirá
os sobres recibidos por Correo, procedendo o Presidente a introducir na urna o sobre pechado que contén a
papeleta do voto.
6.- Considerarase nula calquera papeleta que inclúa máis nomes que membros a designar, así como a que
conteña nomes que non sexan proclamados candidatos.
Consideraranse válidas as papeletas que conteñan un número de nomes menor ao número de membros a
designar por cada estamento e modalidade.
7.- En caso de empate entre dous ou máis candidatos a membros da Asemblea Xeral, resolverase o empate a
favor do de maior de idade, e se se refire a Asociacións Deportivas ou Clubs, a favor da máis antiga constituída.
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Artigo 15.
ESCRUTINIO
1.- Concluída a votación, a Mesa Electoral procederá ao correspondente escrutinio, levantará a acta nos termos
establecidos no artigo 11.1 do presente Libro, especificándose os votos emitidos (válidos, nulos e en branco)
que asinarán todos os seus membros, así como os interventores designados polos candidatos, se os houbese, e
remitirá copia dela á Xunta Electoral Central, á que anticipará por fax, e de inmediato, a relación dos que
resultasen elixidos e aquela procederá á súa proclamación provisional.
2.- Inmediatamente despois, deberá remitirse a Acta á Xunta Electoral Central uníndose os votos nulos e
aqueles que fosen obxecto dalgunha reclamación.
3.- Exporase, en cada unha das circunscricións, o resultado das eleccións. A FEGAN poderá enviar a todos os
devanditos Clubs resultados para a súa exposición pública.
4.- Os resultados da elección poderán ser impugnados mediante escrito dirixido á Xunta Electoral Central.
5.- Transcorrido o prazo establecido para estes recursos no calendario electoral, reunirase a Xunta para
adoptar os acordos que correspondan, que se lles notificará aos interesados, e nese momento aquela
procederá á proclamación dos membros que definitivamente compón a Asemblea Xeral.
DA XUNTA ELECTORAL CENTRAL
Artigo 16.
1.- A Xunta Electoral Central, que terá como sede a propia da FEGAN, será competente para entender das
eventuais reclamacións en relación cos censos das distintas circunscricións electorais, coa aprobación ou non
das candidaturas e calquera cuestións que afecten á celebración das eleccións ou aos seus resultados.
2.- Igualmente resolverá todas as cuestións que se susciten en canto á composición das mesas electorais, ou
sobre as resolucións que estas tomen sobre reclamacións relativas ao desenvolvemento das votacións ou ao
escrutinio.
3.- Así mesmo, a Xunta Electoral Central resolverá cantas incidencias, reclamacións e impugnacións se
produzan en relación coa admisión e proclamación de candidatos, tanto á Asemblea Xeral nos seus distintos
Estamentos, como á Presidencia da FEGAN e membros da Comisión Delegada.
4.- A Xunta Electoral Central estará composta por tres membros titulares e tres suplentes, elixidos entre
persoas que non sexan candidatas, en elección libre, directa, igual e secreta polos membros da Asemblea
Xeral. A devandita elección levará a cabo na sesión da Asemblea na que se aprobe a convocatoria de eleccións.
Todos eles deberán estar ou ter estado vinculados ao deporte da Natación como deportistas, adestradores,
árbitros ou directivos e que non vaian presentarse como candidatos a calquera cargo de elección.
5.- De cada unha das reunións, a Xunta Electoral Central deberá levantar acta que asinarán todos os seus
compoñentes.
6.- As súas resolucións serán en todo caso executivas, sen prexuízo das competencias propias da Secretaría
Xeral para o Deporte que a Lei determina.
As reclamacións que, no seu caso, se formulen ante a devandita Secretaría Xeral poderán cursarse ben
directamente a ela, ben a través da Xunta Electoral Central, nese caso esta remitiraas de inmediato a aquela,
xunto coa documentación pertinente e o seu informe.
7.- A Xunta Electoral Central notificará os acordos que adopte mediante télex, telegrama, fax ou calquera outro
medio que deixe constancia da súa recepción con expresión dos recursos que contra eles procedan ante a
citada Secretaría Xeral para ou Deporte. Para iso o reclamante deberá facer constar expresamente o domicilio
ao que desexa fágaselle chegar o acordo, xa que na súa falta notificaráselle ao domicilio do Club ao que
pertenzan, ou ao que conste nos arquivos da FEGAN.
8.- A Xunta Electoral Central permanecerá constituída ata que conclúan os comicios e resólvanse as eventuais
reclamacións ou recursos interpostos ante ela ou, no seu caso, ante a Secretaría Xeral para ou Deporte da
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Xunta de Galicia.
DAS VOTACIÓNS A PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA
DA ASEMBLEA XERAL DA FEGAN
Artigo 17.
REQUISITOS DOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DA FEGAN
1.- Para presentar a candidatura á presidencia da FEGAN non será esixible a condición de ser membro da
Asemblea Xeral, pero se precisarán os seguintes requisitos:
- Ter a nacionalidade española.
- Ter a condición de cidadán de Galicia segundo o disposto no Estatuto de Autonomía.
- Que non se lle impuxese sanción deportiva firme que o inhabilite para o desempeño de cargo federativo ningún.
- Gozar dos dereitos civís de acordo coas Leis.
- Ser presentado por, polo menos, o 10% dos membros da Asemblea Xeral.
2.- As candidaturas á Presidencia da FEGAN formalizaranse mediante escrito dirixido á Xunta Electoral Central,
no que deberá constar a filiación, domicilio, veciñanza e data de nacemento do interesado, achegándose copia
do DNI e, no caso de que fose membro da Asemblea como representante dos estamentos de deportistas,
árbitros ou adestradores, haberá que declarar a súa expresa renuncia á condición activa que o lexitimou para
iso, no suposto, dende logo, que resultase elixido.
3.- Ningún membro da Asemblea poderá avalar máis dunha candidatura e, no caso de que outorgase dúas ou
máis firmas, teranse todas elas por non postas.
Tratándose de persoas físicas, o aval deberá formalizarse mediante escrito, dirixido ao candidato proposto, con
expresión da filiación completa do propoñente, así como da súa calidade de membro electo da Asemblea Xeral,
indicando o estamento e modalidade que representa e con firma e rúbrica completas, achegando, ademais,
fotocopia do DNI.
No caso dos Clubs, acompañará, ademais dos datos e documentación previstos no apartado anterior,
certificación de que desempeña a presidencia do Club ou Asociación Deportiva de que se trate ou, no seu caso,
de que é quen regulamentariamente substitúe ao titular en devandito cargo.
Artigo 18.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
1.- O prazo para a presentación de candidaturas a membros da Comisión Delegada da Asemblea Xeral coincidirá
co establecido para concorrer ao da Presidencia.
2.- Os membros da Asemblea que desexen concorrer deberán formalizar a súa candidatura mediante escrito
dirixido á Xunta Electoral Central, facendo constar o interesado a súa filiación ou denominación social, segundo
se trate de persoas físicas ou de Clubs, e acompañando no primeiro caso, fotocopia do DNI e, en ambos, nota
da que ostentan na Asemblea, debendo obrar todo iso na sede da citada Xunta Electoral na data que determine
o calendario electoral.
3.- Concluído o prazo de presentación de candidaturas, reunirase a Xunta Electoral Central co obxecto de
aprobar ou rexeitar as que, nun ou outro caso, procedan, tanto no que se refire á Presidencia da FEGAN, como
a membros da Comisión Delegada, notificando os seus acordos aos interesados.
4.- Contra eles poderá interporse recurso ante a propia Xunta Electoral Central no prazo de tres días.
5.- Transcorrido o prazo establecido para eventuais recursos, reunirase novamente a Xunta Electoral Central
para resolver, notificando aos interesados, acto seguido, o acordo adoptado.
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Artigo 19.
ACREDITACIÓNS DE MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL
Os membros da Asemblea Xeral deberán obter a súa acreditación, que será necesaria para participar nela, e
que lles será facilitada polos servizos administrativos da FEGAN o mesmo día da sesión, na propia sala.
Artigo 20.
COMPOSICIÓN MESA ELECTORAL DA ASEMBLEA XERAL
1.- Correspóndelle á Mesa Electoral da Asemblea Xeral a presidencia desta, e estará integrada por catro
membros. Elixirase un por cada estamento representado sendo este o de maior idade do devandito estamento.
2.- Presidirá a Mesa o membro de maior idade, actuando como Secretario o de menor idade.
3.- Non formarán parte da Mesa os candidatos, aínda cando poderán nomear un interventor.
Artigo 21.
QUÓRUM PARA A CONSTITUCIÓN DA ASEMBLEA XERAL
1.- Celebrarase a Asemblea Xeral no día fixado no correspondente calendario electoral, sendo preciso que
concorran a maioría absoluta dos seus membros en primeira convocatoria; se non fose así, terá lugar unha
segunda convocatoria, media hora máis tarde da sinalada para a primeira, e abondará a presenza da terceira
parte dos seus membros.
2.- No caso de que non concorran á Asemblea membros en número suficiente, a Comisión Xestora da FEGAN
convocará unha nova sesión do devandito órgano no prazo de trinta días.
Artigo 22.
DA CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA XERAL
1.- Chegada a hora sinalada para a celebración da Asemblea Xeral non se autorizará o acceso á sala de máis
representantes, e comprobarase se concorre ou non a maioría esixida para a primeira convocatoria.
2.- Se a houbese, o Presidente da Mesa declarará aberta a sesión e permitirá a entrada de cantos membros da
Asemblea Xeral o desexen, sempre que iso se produza antes de que comece o escrutinio.
3.- Se non existise o quórum de asistencia esixido en primeira convocatoria, autorizarase a entrada de
representantes ata a hora establecida para a segunda, na que se procederá da mesma forma prevista no punto
anterior.
Artigo 23.
INTERVENTORES NA ASEMBLEA XERAL
Cada candidato poderá nomear un interventor, calidade que deberá acreditar ante o Presidente da Mesa
Electoral da Asemblea, cuxas funciones limitaranse ao que determina o artigo 9.2 do presente Libro.
Artigo 24.
VOTACION Á PRESIDENCIA DA FEGAN
1.- Aberta a sesión polo Presidente da Mesa, comezarase pola votación á Presidencia da FEGAN, chamando o
Secretario un a un aos electores, por orde alfabética e, previa comprobación da súa identidade mediante a
exhibición do seu DNI, pasaporte ou permiso de circulación, dará autorización para que o votante entregue a
súa papeleta ao Presidente quen a introducirá na urna.
- A papeleta da votación será do modelo oficial establecido pola FEGAN.
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- Cada elector votará a un só candidato.
- Non se admitirá delegación ou representación algunha para o exercicio do voto.
- Non se admitirá o voto por correo.
- Considerarase nula a papeleta que conteña os nomes de máis dun candidato, así como a que conteña o nome
de alguén que non sexa proclamado candidato.
2.- Concluída a votación dos presentes, farán o propio os membros da Mesa, correspondendo a primeira
quenda ao Secretario e, en último, ao Presidente.
3.- Unha vez finalizado o acto da votación procederase ao escrutinio dos votos, e o candidato que acadase a
maioría absoluta dos validamente emitidos será proclamado pola Mesa Presidente da FEGAN.
Se ningún alcanzase a maioría absoluta procederase, en segunda volta, a outra votación entre os dous
candidatos máis votados, resultando elixido e proclamado o que consiga a maioría simple.
4.- En caso de empate procederase a unha terceira votación, na que participarán, exclusivamente, os
candidatos con igualdade de votos, resultando elixido o que máis votos obteña.
5.- No caso de que persistise o devandito empate, a Comisión Xestora da FEGAN convocará unha nova sesión
da Asemblea Xeral no prazo de trinta días.
Artigo 25.
ELECCIÓNS DA COMISIÓN DELEGADA
Unha vez concluída a elección do Presidente da FEGAN, procederase á elección da Comisión Delegada.
Artigo 26.
COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DELEGADA
A composición da Comisión Delegada da Asemblea Xeral será a seguinte:
PRESIDENTE: O Presidente da FEGAN.
VOCAIS: 3 representantes polo estamento de Clubs de Natación.
1 Deportista.
1 Técnico ou Árbitro.
No caso que non existise representante dalgunha das modalidades deportivas, dita praza pasará a engrosar o
número de representantes da modalidade de Natación.
Nos estamentos de Clubs e Deportistas, os representantes elixiranse por e entre os membros da Asemblea
pertencentes a devanditos estamentos, sen ter en conta á modalidade a que pertenzan.
Nos estamentos de Xuíces-Árbitros e Técnicos-Adestradores, serán elixidos por e entre os seus membros, sen
ter en conta o estamento ao que pertenzan.
Os membros da Comisión Delegada que fosen designados polo estamento de Clubs ou Asociacións Deportivas
estarán representados polo seu Presidente, ou na súa ausencia, polo membro que o Club designe mediante
acordo de Xunta Directiva, e con certificación do Secretario Xeral e VºBº do Presidente do Club ou Asociación
Deportiva en cuestión.
No caso de que por falecemento ou por calquera outra causa, o representante causase baixa, este poderá ser
substituído por outro representante, mediante a fórmula antes sinalada.
En calquera caso, deberá ser a mesma persoa quen ostente a representación do Club ou Asociación Deportiva,
tanto na Asemblea Xeral como na Comisión Delegada da Asemblea Xeral.
Artigo 27.
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PROCEDEMENTO DE VOTACIÓN
1.- As candidaturas a membros da Comisión Delegada relacionaranse, por orde alfabética, nos correspondentes
modelos oficiais de papeletas, que se lles facilitarán aos electores na propia sesión da Asemblea Xeral.
2.- Os electores exercerán o seu dereito de sufraxio polo procedemento de antepoñer un signo ao nome de cada
un dos candidatos que desexe votar.
3.- No caso de que un elector non votase candidatura algunha ou o fixese en número superior ao que
corresponda, a papeleta terá a consideración de nula.
Artigo 28.
1.- O Presidente da Mesa efectuará un novo chamamento dos membros da Asemblea Xeral, nesta ocasión por
estamentos, e procederase de idéntica forma que establece o Artigo 24 do presente Libro.
2.- Finalizada a votación por cada estamento procederase ao escrutinio de votos, baixo a presidencia da Mesa
Electoral, e coa presenza, no seu caso, dos interventores.
Artigo 29.
RESOLUCIÓN DE EMPATES ENTRE CANDIDATOS
1.- Concluído o escrutinio, os que resultasen elixidos serán proclamados, pola Mesa, membros da Comisión
Delegada da Asemblea Xeral.
2.- No caso de que se producise empate entre dous ou máis candidatos, efectuaríase unha segunda votación
entre os candidatos que empatasen, resultando elixido o candidato que obtivese a maioría simple.
3.- Se persistise o empate, celebraríase un terceiro entre os mesmos candidatos, sendo nomeado membro da
Comisión Delegada o candidato que obtivese a maioría simple. En caso que despois do terceiro desempate, este
non se resolvese, se aplicarían as seguintes regras:
a) Sendo entre Clubs, resultará elixido membro da Comisión Delegada, o de fundación máis antiga.
b) Sendo entre Deportistas, Árbitros ou Adestradores, resultará elixido o de maior idade.
Artigo 30.
REDACCIÓN DO ACTA DEFINITIVA DAS VOTACIÓNS
A Mesa Electoral da Asemblea Xeral deberá levantar acta da sesión ordinaria desta na que se consignarán os
extremos a que se refire o Artigo 11.1.e do presente Libro.
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