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c) O número de membros que constitúen a xunta directiva de cada agrupación sectorial, 

con indicación do número de membros natos que lles corresponden.

Artigo 97.

1. Os/As electores/as que prevexan que na data prevista para a votación non se poden 

desprazar á mesa electoral constituída para exercer o seu dereito ao voto, poderán emitir 

o seu voto por correo, de conformidade co seguinte procedemento:

a) A persoa electora solicitará por escrito o seu dereito ao voto por correo á comisión 

electoral.

b) A solicitude presentarase persoalmente, exhibindo o DNI ante o/a secretario/a da 

confraría, quen trasladará esta á comisión electoral.

c) Para o caso de enfermidade ou incapacidade que impida a presentación persoal da 

solicitude, poderá efectuarse mediante representante para o efecto, acreditando a súa 

-

rrespondente anotación na sección do censo que corresponda.

e) A comisión electoral enviará a documentación necesaria á persoa electora por correo 

f) A persoa electora introducirá a papeleta no sobre de votación do colectivo e sector de 

produción a que pertenza. Posteriormente, este sobre introdúcese dentro do que vai dirixi-

do á mesa electoral, xunto coa fotocopia do DNI ou permiso equivalente. 

g) O/A secretario/a da comisión electoral custodiará esta documentación ata o día da 

votación.

correo.

Artigo 98.

1. A anulación ou paralización das eleccións nunha confraría non implicará a paraliza-

ción do proceso electoral no resto das confrarías de pescadores.

Artigo 97.

1. Os/As electores/as que prevexan que na data prevista para a votación non se poden 

desprazar á mesa electoral constituída para exercer o seu dereito ao voto, poderán emitir 

o seu voto por correo, de conformidade co seguinte procedemento:

a) A persoa electora solicitará por escrito o seu dereito ao voto por correo á comisión 

electoral.

b) A solicitude presentarase persoalmente, exhibindo o DNI ante o/a secretario/a da 

confraría, quen trasladará esta á comisión electoral.

c) Para o caso de enfermidade ou incapacidade que impida a presentación persoal da 

solicitude, poderá efectuarse mediante representante para o efecto, acreditando a súa 

-

rrespondente anotación na sección do censo que corresponda.

e) A comisión electoral enviará a documentación necesaria á persoa electora por correo 

f) A persoa electora introducirá a papeleta no sobre de votación do colectivo e sector de 

produción a que pertenza. Posteriormente, este sobre introdúcese dentro do que vai dirixi-

do á mesa electoral, xunto coa fotocopia do DNI ou permiso equivalente. 

g) O/A secretario/a da comisión electoral custodiará esta documentación ata o día da 

votación.


