
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS DA
 FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA

De conformidad co establecido no “DECRETO 171/2021, do 23 de decembro, polo que se
modifica o Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os
criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización
dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, incluído.” publicado no DOG
n.º 249 do 29 de decembro de 2021; páx. 64470-64471 e na Lei 3/2012, de 2 de abril, do
deporte de Galicia procédese á CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS 2022 para a elección
de membros da Asemblea Xeral, Presidencia e Comisión Delegada da Federación Galega
de Halterofilia.

1 O  proceso  electoral  regularase  polo  Reglamento  Electoral,  aprobado  pola
Asemblea Xeral do 6 de  marzo de 2022  e pola Secretaría Xeral para o Deporte,
que se atopará desde hoxe e durante todo o proceso electoral a disposición dos
distintos estamentos que compoñen a Asemblea Xeral,  no taboleiro de anuncios
da sé da Federación Galega de Halterofilia  e  estará  na páxina web da F.G.H.
federación@halterofilia.org,  para a súa consulta.

2 A elección dos membros da Asemblea Xeral por estamentos (si é o caso segundo o
Reglamento)  será o día 11 de  setembro de 2022. Existirá unha circunscripción
autonómica que terá a súa sé nos locais da Federación Galega de Halterofilia con
dirección: COMPLEXO DEPORTIVO DE ELVIÑA. Praza Agustón Díaz, 3    15008
A CORUÑA.

Horario para a votación: de 10:00 a 14:30 horas

Constituiranse as seguintes mesas electorais:

a) Sede Da federación Galega de Halterofilia no Complexo Deportivo, Av. Glasgow, 
13, 15008 San Vicenzo de Elviña, A Coruña ,  apertura as 10:00 e peche as  
14:30. Nesta mesa votarán os electores da provincia de A Coruña e Lugo

b) Sede do Club Halterofilia Vigo en Av. Samil, 32, 36212 Vigo, Pontevedra , aper
tura  as  10:00  e  peche  as  14:30  horas.  Nesta  mesa  votaran  os  electores  da  
provincia de Pontevedra

c)  Sede  do  Club  Halterofilia  Ourense,  Av.  Pardo  de  Cela,  2,  32002  Ourense,  
apertura as 10:00 ae peche as 14:30 horas. Nesta mesa votarán os electores da  
Provincia de Ourense



3 Para a interpretación e aplicación do Reglamento e para as reclamaciones que se
presenten  é  competente  a  Xunta  Electoral  que  ten  o  seu  domicilio  na  sé  da
Federación Galega de Halterofilia: COMPLEXO DEPORTIVO DE ELVIÑA. Praza
Agustín Díaz, 3 15008 A Coruña número de teléfono e fax 981133254 e dirección
de correo electrónico elecciones2022@halterofilia.org.

A composición da Xunta Electoral que resultou elixida na Asemblea Xeral de 20 de
maio de 2022 é a seguinte:

TITULARES.-
CHRISTOPHER PAREDES GORBACHO (Presidente)
PABLO VICENTE GARCÍA (Secretario)
Jaime García Iglesias  (Vocal)

SUPLENTES.-
PÉREZ BRUTCHER, DARÍO DANIEL

SANTI VILABOA CASTRO

SILVA PEREIRA GABRIEL

4 O  censo  electoral  provisional,   dividido  por  estamentos  (entidades  deportivas,
deportistas,   adestradores  e  xuíces)   atoparase  desde  hoxe  no  taboleiro  de
anuncios da sé da Federación Galega de Halterofilia.  E desde esta mesma data
estará  tamén  publicado  na  páxina  web  de  F.G.H.,   no  apartado  procesos
electorais,  para a súa consulta.

5 Os membros da federación que pertenzan a dous ou máis estamentos no censo
provisional.   Deberán opta polo dun deles,  mediante escrito dirixido á Xunta
Electoral,  que deberá cursarse no período de reclamacións ao censo provisional.
Os criterios para identificar os electores nun único estamento,  no caso de non
exercer a opción individual, serán,  por este orde,  no censo de xuíces,  no de
adestradores  ou  no  de  deportistas.  Tal  como  establece  o  artigo  6.3  do
regulamento electoral.

6 Con carácter provisional e á vista do número de integrantes do censo provisional
nos distintos estamentos,  indícase que a Asemblea Xeral estará composta por 11
membros  máis o Presidente da Federación;  distribuídos de acordo ao establecido
no  artigo  18  do  Reglamento  correspondendo  ao  estamento  de  entidade
deportivas:  6  membros;   ao  estamento  de  deportistas:  3  membros;   ao
estamento de adestradores: 1 membro e ao estamento de xuíces: 1 membro.

Á vista do censo definitivo,  devanditos datos poderán ser modificados pola Xunta
Electoral para ser adaptados ao Decreto 171/2021 de 23 de decembro polo que se
establecen as bases e os criterios para a elaboración de reglamentos electorais
que deben rexer a realización de procesos electorais nas federacións deportivas
galegas como ao Reglamento Electoral.

7 Os modelos oficiais de sobres e papeletas atoparanse desde hoxe (ANEXO 1) no
taboleiro de anuncios da sé da Federación Galega de Halterofilia.  Tamén estarán



publicados na páxina web da F.G.H.  no apartado procesos electorais,  para a
súa consulta.

8 Coa presente convocatoria ábrese o prazo para solicitar o voto por correo ante a
Xunta Electoral, que se desenvolverá coa conformidad dos establecido establecido
no artigo 30 do Reglamento Electoral e nos prazos que establece o Calendario
electoral. O Apartado de correos asignado a F.G.H e o 2224

9 Simultáneamente a esta CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS, a Xunta Directiva da
Federación  Galega  de  Halterofilia  queda  disualta  e  constitúese  a  COMISIÓN
XESTORA.

O que lles informo para o seu coñecemento e efectos

DAVID LOSADA FERNANDEZ



E L E C C I Ó N S  2022

COMISIÓN XESTORA DA FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA

En cumprimento  do  artigo  4  do  Regulamento  electoral  2022 a  Xunta  Directiva  desta
Federación Galega de Halterofilia,   disólvese asumindo as súas función a Comisión
Xestora,  cuxa composición é a seguinte:

PRESIDENCIA: ALBINO FERREIRA RIVERA
SECRETARIA/TESOUREIRA: ANDREA MONTES GONZALEZ
VOCAIS: LAURA LAMEIRO DURAN

CRISTINA MARTINEZ JIMENEZ

A Coruña a 5 de Xuño de 2022

ALBINO FERREIRA RIVERA
Presidente

                                                                                                



MODELO PARA SOLICITAR  OPCIÓN POR UN SÓ ESTAMENTO

SÓ PARA ELECTORES INCLUÍDOS EN DOUS OU MÁS ESTAMENTOS

D/Dª  ……………………………………………………………,   con  enderezo  en
…………………………………………,  provincia  de  …………………........,  Rúa/Praza
………………………………………….  núm.  ………………  e  con  D.N.I.
………………………………,    do  cal  adxunto  fotocopia,   de  acordó  co  Regulamento
Electoral  da  Federación  Galega  de  Halterofilia,     atopándose  incluído/a  no  censo
provisional nos estamentos de ……………………………………………………………………

solicito exercer a opción de figurar no estamento de ……………………………………....
do censo definitivo para o proceso electoral.

En ……………………………………….. a   …….  de  ……………………………  de 2022

Asdo.:  ……………………………………………………..

XUNTA ELECTORAL DA
FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA
Complexo Deportivo de Elviña
Praza Agustín Díaz, 3
15008 – A CORUÑA

                              
                                                                                                



MODELO DE RECLAMACIÓN AO CENSO PROVISIONAL

D/Dª  ……………………………………………………………,   con  enderezo  en
……………………………………………………,  provincia  de  …………………........,
Rúa/Praza  ……………………………….núm.  …………  e  con  D.N.I.
……………………………………,   do cal adxunto fotocopia,  de acordó co Regulamento
Electoral da Federación Galega de Halterofilia,    atopándose:

Motivo da reclamación:

 Incluído/a no censo provisional no estamento/s de  ..………………………………………………...
  

 Excluído/a no censo provisional no estamento de  ..……………………………………………........

Solicito a miña inclusión no estamento de ………………………………………………….
do censo provisional para o proceso electoral.

A fin  de  que  sexa  atendida  a  miña  petición,   e  poidan  realizarse  as  comprobacións
pertinentes,  expoño:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………….

En ……………………………………….. a   …….  de  ……………………………  de 2022

Asdo.:  ……………………………………………………..

XUNTA ELECTORAL DA
FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA
Complexo Deportivo de Elviña
Praza Agustín Díaz, 3
15008 – A CORUÑA



PROCEDEMENTO E PRAZOS PARA O
EXERCICIO DO VOTO POR CORREO

Contido:

A   PROCEDEMENTO
B   SOLICITUD
C   PRAZOS PARA O EXERCICIO DO VOTO
D   FORMA DE REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN

A   PROCEDEMENTO
Artigo 30.   Do voto por correo

1 2. As persoas electoras poderán exercer o seu dereito de voto por correo de acordo co se-

guinte procedemento:

2 a) As solicitudes de voto por correo poderán presentaranse a partir do día seguinte ao da

convocatoria das eleccións e ata cinco días hábiles despois da publicación do censo definiti-

vo. Presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado

dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, dirixida ao órgano

superior da  Administración autonómica competente en materia de deporte,  conforme ao

modelo do anexo II (código do procedemento DE200A). 

3 A presentación electrónica será obrigatoria para as entidades  deportivas e outras persoas

electoras que estean obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración. De con-

formidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo

común das Administracións Públicas, se algunha das persoas interesadas obrigadas á presen-

tación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emen-

de a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de

presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda. 

4 Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identifica-

ción e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de

usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).



5 No caso das persoas xurídicas deberá solicitar o voto por correo a persoa que apareza no

censo como representante.

 As persoas interesadas que non estean obrigadas á presentación electrónica das 
solicitudes, opcionalmente poderán presentalas nos servizos provincias do órgano 
superior da Administración autonómica competente en materia de deporte ou en  
calquera dos lugares e rexistros previstos na normativa reguladora do procedemen
to administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede  
electrónica da Xunta de Galicia.

B)   SOLICITUD 

Nome  e  apelidos  ………………………………………………………..  con  DNI  nº..
……………………, e   nº  de  licenza  ………………….,    pertencente  ao  estamento  de
…………………………..,  formula solicitude de acordó co artigo 30 do Decreto polo que se
establecen as bases e os criterios para a elaboración  dos  regulamentos electorais  que
deben rexer a realización dos  procesos electorais nas federacións deportivas galegas
pola que,

SOLICITA

Que se admita o presente escrito xunto coa documentación que se achega (fotocopia do
DNI.,  pasaporte  ou residencia  e  da  licenza deportiva)  e,   tras  os trámites  oportunos,
inclúaseme no censo especial de voto por correo da federación Galega de Halterofilia.

En ……………………………………….. a   …….  de  ……………………………  de 2022

Asdo.:  ……………………………………………………..

XUNTA ELECTORAL DA
FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA
Complexo Deportivo de Elviña
Praza Agustín Díaz, 3
15008 – A CORUÑA

C)   PRAZOS PARA O EXERCICIO DO VOTO 
    

DATAS PROCESO
8 de xullo de 2022 Apertura da solicitude do voto por correo.
14 de agosto de 2022 Fin de prazo de solicitar o voto por correo.
9 de setembro de 2022 Fin do prazo de EMISIÓN do voto por correo.



D)   FORMA DE REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN

Remisión da documentación á Xunta Electoral   

Mediante correo electrónico:

elecciones2022   @halterofilia.org  

Mediante correo postal certificado:

Federación Galega de Halterofilia
Xunta Electoral Eleccións 2018
Complejo Deportivo de Elviña
Praza Agustín Díaz, 3
15008 A CORUÑA

Remisión da documentación á Secretaría Xeral para o Deporte

Mediante correo postal:

Secretaría Xeral para o Deporte
Rúa Madrid, 2-4  2º andar
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA



PRESENTACIÓN CANDIDATURA A MEMBRO DA ASEMBLEA XERAL
DA FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA  

Á XUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

D./Dª  …………………………………………………………….    con  D.N.I.  núm
………………………… Incluído  no   censo  definitivo  polo  estamento  de
…………………………………………………………..

Declaro REUNIR  OS REQUISITOS LEGAIS para a miña presentación como candidato/a
a membro da Asemblea Xeral da Federación Galega de Halterofilia  segundo dispón o
Regulamento Electoral,  polo que solicito a miña  PROCLAMACIÓN como tal á Xunta
Electoral.

E   para  que  así  conste  aos  efectos  oportunos  asino  a  presente
en ...................................................,
 
a  ............. de ......................................... de  2022.

Á  atención de:  

Sr. Presidente da Xunta Electoral

                              
                                                                                                



PRESENTACIÓN CANDIDATURA A MEMBRO DA ASEMBLEA XERAL
DA FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA  

Á XUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

D./Dª  ……………………………………………………………con  D.N.I.  núm
…………………………, como  representante  legal  do  CLUB
……………………………………………………………………….. Incluído  no   censo
definitivo polo estamento de ENTIDADES DEPORTIVAS.

Declaro REUNIR  OS REQUISITOS LEGAIS para a miña presentación como candidato/a
a membro da Asemblea Xeral da Federación Galega de Halterofilia  segundo dispón o
Regulamento Electoral,  polo que solicito a miña  PROCLAMACIÓN como tal á Xunta
Electoral.

E   para  que  así  conste  aos  efectos  oportunos  asino  a  presente
en ...................................................,
 
a  ............. de ......................................... de  2022.

Á  atención de:  Sr. Presidente da Xunta Electoral

                              
                                                                                                



ASUNTO:     CANDIDATOS Á ASEMBLEA XERAL DA F.G.H. 20  22  

Pola presente comunicamos que unha vez publicada a listaxe definitiva de candidatos/as
a membros da Asemblea Xeral e en cumprimento do artigo 19.4 do Regulamento Electoral
da Federación Galega de Halterofilia que dí:

Cando o número de persoas candidatos de calquera estamento coincida ou sexa inferior
ao número de membros que hai que elixir non será necesaria a celebración de eleccións
polo que a ese estamento se refire, dando continuidade ao procedemento electoral.

Non obstante, no caso de que nalgún estamento da asemblea houbera máis dun 20% de
vacantes,  durante o período electoral dos catro anos, o presidente procederá, no prazo
máximo de 3 meses, á convocatoria parcial de eleccións para cubrir as vacantes, sen que
esta nova convocatoria parcial afecte aos xa elixidos

A Xunta Electoral informa que polo tanto non será necesaria a celebración de eleccións en
ningún dos estamentos que componen a Asemblea Xeral xa que o número coincide ou é
inferior  en  todos  eles  e  os/as  candidatos/as  serán  proclamados  en  tempo  e  forma
segundo corresponda no Calendario Electoral no mes de novembro.

O que se comunica para coñecemento e efectos

A Coruña a  5 de xuño de 2022
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