VOTO POR CORREO

1. Poderá exercerse o voto por correo nas votacións que, cada catro
anos, se convoquen para a elección de membros da asemblea xeral. O
voto presencial prevalecerá sobre o emitido por correo no caso de
concorrencia de ambos.
2. As persoas electoras poderán exercer o seu dereito de voto por correo,
de conformidade co seguinte procedemento:
a) As solicitudes de voto por correo poderán presentarse a partir do
día seguinte ao da convocatoria das eleccións e ata cinco días
hábiles despois da publicación do censo definitivo. Presentarase
preferiblemente por vía electrónica a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
https://sede.xunta.gal, dirixida á Secretaria Xeral para o Deporte,
conforme o modelo do Anexo II (Código de procedemento
DE200A)
A presentación electrónica será obrigatoria para as
entidades deportivas e outras persoas electoras que estean
obrigadas a relacionarse electrónicamente coa Administración. De
conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas,
se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación
electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase
para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para
estes efectos considerarase como data de presentación da
solicitude aquela en que for realizada a emenda.
Para a presentación electrónica poderá empregarse
calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos
pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de
usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365 )
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 das solicitudes, opcionalmente poderán presentalas

nos servizos provinciais da Secretaría Xeral para o Deporte ou en
calquera dos lugares e rexistros previos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común, utilizando o formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
b) Unha vez recibida a solicitude, a Administración deportiva
comprobará a inscrición da persoa solicitante no censo electoral e
enviaralle por correo certificado os sobres electorais e as papeletas
de todas as candidaturas, así como a documentación necesaria,
ao domicilio indicado na súa solicitude ou, na súa falta, ao que
figure no censo.
c) A persoa electora introducirá a papeleta no sobre de votación
do estamento, especialidade deportiva e circunscrición a que
pertenza. Posteriormente, este sobre introducirase dentro do que
vai dirixido á mesa electoral do voto por correo, xunto coa
fotocopia do DNI ou documento identificativo equivalente.
d) O envío deberá realizarse nalgunha das oficinas de Correos,
antes do sexto día hábil previo á data de realización das eleccións,
e deberá dirixirse ao enderezo da Secretaría Xeral para o Deporte,
que custodiará a documentación ata o día da votación.
3. O prazo límite para recibir os votos por correo finalizará vinte e catro
horas antes das votacións presenciais.
4. Unha vez rematado o período para solicitar o exercicio de voto por
correo, e sendo definitivas as persoas electoras que foron autorizadas
para exercer o voto por correo, o censo definitivo dividirase en dúas
seccións, unha en que figuren as persoas electoras que non solicitaron o
voto por correo e outra nun censo especial de voto por correo. En ningún
caso poderá figurar unha persoa nas dúas seccións do censo electoral
definitivo.
- Notificacións, trámites posteriores á presentación das solicitudes e
comprobación de datos (código de procedemento DE200A)
1.

As notificacións efectuaranse preferentemente por medios
electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas
resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas
que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas
poderán decidir e comunicar en calquera momento que as

notificacións sucesivas se efectúen ou deixen de efectuar por
medios electrónicos.
A persoa interesada deberá manifestar expresamente a
modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en
papel) no formulario. No caso de optar pola notificación en papel
efectuarase a notificación segundo o establecido na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.
De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo,
de administracións dixital de Galicia, as notificacións electrónicas
efectuaranse mediante a comparecencia na sede electrónica
da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitiralles ás
persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións
na conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na
solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de
notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a
notificación sexa considerada plenamente válida.
No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir
notificacións só por medios electrónicos, deberán optar, en todo
caso, no formulario, pola notificación por medios electrónicos, sen
que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha
opción diferente.
As notificacións por medios electrónicos entenderanse
efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu
contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de
carácter obrigatorio, ou for expresamente elixida pola persoa
interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días
naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se
acceda ao seu contido, nos termos previstos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.
Se o envío da notificación electrónica non for posible por
problemas técnicos, efectuarase a notificación polos medios
previstos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común.
1. A sede electrónica da Xunta de Galicia permitiralles ás persoas
interesadas realizar trámites electrónicos con posterioridade ao

inicio do expediente, accedendo á carpeta cidadá da persoa
interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á
presentación electrónica, tamén poderán realizarse estes trámites
presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos
na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
2. Para a tramitación deste procedemento consultaranse
automáticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en
poder da Administración actuante ou elaborados polas
administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña
a súa consulta:
a. DNI ou NIE da persoa solicitante
b. DNI ou NIE da persoa representante
c. NIF da entidade solicitante
d. Datos incluídos no Rexistro de Entidades Deportivas
Galicia previsto na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte
Galicia, e regulado conforme o Decreto 85/2014, do 3
xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro
Entidades Deportivas de Galicia.

de
de
de
de

No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta,
deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no
formulario de solicitude e achegar unha copia dos documentos.
Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o
consentimento expreso da persoa interesada en realizar a consulta.
Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia
imposibilitase a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar
á persoa interesadas a presentación dunha copia dos documentos
correspondentes.

