
CALENDARI PER A
PRESIDENTA DE LA

LES ELECCIONS A L?SSEMBLEA GENERAL I PRESIDENT O
FEDERACTO DE tsOX§IG üE LA GOMUNITAT V

DATES
ELECCIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL ANY 2OT8

Dia/ L3/07lLB

Constitució de Ia lunta Electoral Federativa.
Convocatória d'eleccions a I'Assemblea General i a president o
presidenta, publicació del reglament electoral, cens, calendari electoral
i Ia resta d'annexos.

Dies/ L6/07lLB al
26/07/LB

Termini d'exposició del reglament
d'annexos, així com de presentació
lunta Electoral Federativa.

electoral, cens electoral i la resta
de reclamacions a estos davant la

Dial 27/07/18
Resolució de reclamacions al cens electoral per part de Ia Junta
Electoral Federativa.

Dies/ 3A/07/L8 al

"1 
la1 /"tR

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de I'Esport,

Dies/ 03/09/18 al
06/nq/1R

Resolució de recursos per part del Tribunal de I'Esport.

Dia/ A7la9/t8
Rprovació del cens definitiu per la Junta Electoral
:ederativa

Dies/ 10/09/18 al
L4/09/LB

,'r':,,

Termini de presentació de candidatures per als diferents estaments de
I'Assemblea General. Els candidats o candidates podran sol.licitar a la
Junta Electoral Federativa la designació d'interventors o interventores fins
al dia anterior a les votacions.
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Dia/ L7/a9/18

Publicació de les candidatures presentades en els llocs previstos i en el
reglament electoral,
Sorteig púbtic d'elecció dels membres de les meses electorals a les
@hores en la seu de la federació i notificació als triats o triades.
Comengament del termini per a la sol'licitud de la documentació
relativa al vot per correu, QUe finalitza el 5t dia anterior al de la
votació.
Inici del termini per a sol.licitar l'homologació de paperetes isobres.
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DATES
ELECCIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018

Dies/ 18/09/18 al
19/Oe/LB

ffi
Junta Electoral Federativa.

Dia/ 20/09/LB
Resolució de les reclamacions i proclamació de candidats i/o candidates
per part de la lunta Electoral Federativa.

Dies/ 2L/09/LB al
24/Oe/L8

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de I'Esport.

Dies/ 25/09/18 al
oL/to/LB

Resolució de recursos per part del Tribunal de I'Esport,

Dia/ aLlfi/tB Comen6ament campanya electoral

Dia 17 /Lo/t8
Finalització del termini per a I'homologació de paperetes i

sobres.

Dia/ L9lralt8
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Finalització del termini per a la sol.licitud de la documentació relativa al vot
per correu/ a les 14:30h.

Finalitzacié del termini de sol'licitud a la lunta Electoral Federativa de les
persones designades com a interventors o interventores. Admissió del vot
per correu per part de la Junta Electoral Federativa fins a les 15 hores.

Fi campanya electoral

Dia/ otfit2a18

kTriar entre dia 20 o 21 d'octubre

Constitució de les meses electorals i celebració de votacions de Fd l
hores a [tñ-l hores (la data triada pot coincidir amb proves o
competicions oficials de la federació).

Dia/ 22/La/fi Publicació provisional dels resultats electorals,

Dies/ 23/10/L8 al
2s/LOlL8

Presentació de possibles reclamacions als resultats provisionals davant
la Junta Electoral Federativa.

Dies/ 26/LA/LB al
29/L0/18

Resolució de reclamacions per part de la Junta Electoral Federativa.

Dies/ 30/10/18 al
31/70/L8

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de I'Esport.



DATES
ELECCIONS A L'ASSEMBLEA GENERAL ANY 2018

Ijres/ u¿/ Lt/ Ló at
08/tL/18

Dia/ a9lL]-/t8

Proclamació definitiva dels candidats electes i/o candidates electes i

publicació de la composició definitiva de I'Assemblea en els llocs previstos
en el reglament electoral.

Dia/ L3/LL/tB
Convocatdria d'eleccions a president o presidenta (el calendari ha
d'estar publicat des del dia de la convocatória d'eleccions).

Dies/ t4/LL/18 al
LslL7/L8

Presentació de candidatures a president o presidenta.

Dia/ 20/L7/tB Subsanació de les candidatures presentades

Dia/ 2t/LL/LB
Proclamació per part de la lunta Electoral Federativa de les
candidatu res presentades.

Dies/ 22/LL/L8 al
23/LL/tB

Presentacié de possibles reclamacions a les candidatures proclamades
davant la Junta Electoral Federativa.

Dia/ 26/71/tB
Resolució per part de la lunta Electoral Federativa de les reclamacions
presentades.

Dies/ 27/Lt/LB al
28/LL/L8

Presentació de possibles recursos davant el Tribunal de I'Esport.

Dies/ 29/LL/L8 al
a4/12/LB

Resolució dels recursos per part del Tribunal de I'Esporl'
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Dia/ as/L2/tB ComenEament campanya electoral
;,.. : 

,.

Dia/ M/12/LB Fi campanya electoral riiiiii \i\

Dial 15t12t2018

tTriar entre dia 15 o 16 de desembre

Eleccions a president o presidenta a lesF7To___lhores en IEDETEDER&]6Ñ]* i

proclamació provisional dels resultats per part de la Mesa Electoral i

publicació en els llocs previstos (la data triada pot coincidir amb proves o

competicions oficials de la federació).
lrroó-l fffi-ffiffi]

L7/L2/L8 al
LB/12/LB

Dies/
Presentació de possibles reclamacions davant la Junta Electoral
Federativa.



Dies/ 2A/12/LB al
2UL2/LB

Presentació de possibles recursos davant del Tribunal de I'Esport.

Dies/ 2a/D/L8 al
i ?711? l1A

Resolució, si és el cas, dels recursos per part del Tribunal de I'Esport.

Dia/ 281L2/LB Proclamació definitiva del president o presidenta.

*Indique el lloc de celebració /


