
  

 
 

   
 

CALENDARIO ELECTORAL - ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA 

MÉDICOS DO MUNDO GALIZA 

Anuncio da convocatoria (2 meses antes do DV) 

Posta en funcionamiento da Representación Electoral (3 persoas) 

Publicación do censo electoral provisional pola Representación Electoral  

 

18 de novembro de 2020 
 

Prazo de impugnación da convocatoria electoral ante Rep. Electoral 
 

10 días. 27 de novembro 

Prazo para resolver impugnacións sobre a convocatoria 
 

15 días. 2 de decembro 

Prazo de presentación de solicitudes de modificación do censo electoral 
 

20 días. 7 de decembro 

Aprobación do censo electoral pola Rep. Electoral e publicación 
 

30 días. 17 de decembro 

Prazo de presentación de candidaturas (1 mes desde o anuncio da convocatoria 

considerando 30 días) 

Desde o 18 de novembro 

até o 17 de decembro 

Proclamación de candidaturas provisionais 18 de decembro 

Prazo de 5 días naturais para impugnación de candidaturas provisionais 
 

Até o 23 de decembro 

Prazo de 5 días naturais para resolución destas posibles impugnacións 
 

Até o 28 de decembro 

Proclamación oficial de candidaturas pola Representación Electoral (De non haber 

impugnacións  ou resolverse estas antes da data prevista, esta data podería 

adiantarse) 

 

O 29 de decembro 

Apertura voto postal (pode ser antes se non houbese impugnacións ás 
candidaturas provisionais) 
 

Desde o 31 de decembro 

Difusión de candidaturas e propostas  
 

Desde 31 de decembro  
até DV: 18 de xaneiro 

Data límite de recepción de voto por correo postal (*Recoméndase envío 
postal unha semana antes) 

17 de xaneiro ás 16:30 

(Até 24h antes del inicio 

proceso electoral) 

Data de votacións  18 de xaneiro de 2021 de 

16:30 a 18:30 

Celebración de eleccións de 16:30 a 18:30 na oficina de MDM en Santiago de 
Compostela (se se fai presencial) 
 

18 de xaneiro de 2021 
poñer lugar e hora 

Prazo de 5 días naturais para impugnación da xornada electoral e escrutinio 
 

Até o 23 de xaneiro 

Prazo de 5 días naturais para responder a estas impugnacións 
 

Até o 28 de xaneiro 

Proclamación definitiva de candidaturas electas (pode ser antes se non 

houbese  impugnacións ás candidaturas provisionais, mesmo preadelantarse 

na comunicación dos resultados provisionais) 

 

29 de xaneiro 

 


