
REGULAMENTO DISTINCIÓN DE COLEXIADO DISTINGUIDO OU COLEXIADA DISTINGUIDA 

Na reunión da Xunta Xeral do Colexio Oficial de Químicos de Galicia celebrada o día 12 de Decembro de 2020 

acordouse aprobar o presente Regulamento para a concesión da Distinción de Colexiado Distinguido o Colexiada 

Distinguida. 

A PERSOA PROPOSTA HA DE: 

1. Ser persoa maior de idade. 

2. Haber nacido en Galicia o haber vivido en Galicia la maior parte da súa vida. 

3. Licenciado/a en Química o Graduado/a en Química. 

4. Haber contribuído  ao desenvolvemento da Química, en calquera das súas especialidades. 

5. Haber fomentado o crecemento das vocacións químicas, mais alá do que exixe o seu traballo 
profesional. 

O PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA A SÚA ELECCIÓN SERÁ: 

6. Vir a súa candidatura proposta por, a lo menos, dúas persoas pertencentes ao Ilustre Colexio Oficial de 
Químicos de Galicia ou a Asociación de Químicos de Galicia. Podendo ser, ditas persoas xa sexa xubiladas 
o en activo. 

7. A proposta formularase a Xunta Directiva expoñendo o nome e apelidos da persoa proposta e todos os 
méritos que estime oportuno para esta persoa. 

8. A Xunta Directiva, revisado los méritos, levará á seguinte Xunta Xeneral a proposta para a súa 
aprobación. 

9. Solo entregarase unha distinción por ano. En caso de haber diversas propostas, procederase a votación.  

1.- A Votación será secreta. 

2.- En primeira votación, o candidato sumará los 2/3 de los votos das persoas presentes y delegacións 
de voto. 

3.- Si ninguén obtivera os 2/3, iríase a unha segunda votación. Previamente analizaríanse os méritos, 
de cada candidato/a considerando os seus aspectos positivos, que sumarán cada uno un “voto”, 
e los negativos que “restaran” un voto. 

4.- Sumaranse os votos e se algunha persoa candidata obtén os 2/3, outorgaráselle dito premio. 

5.- Senón se chegase a un acordo, poderase elixir á que obtén a maioría absoluta dos presentes e 
votos delegados. 

SUMAN VOTOS: 

1.- Poñer en valor a química que haxa levado a cabo (investigación/aplicación práctica) e se esta 
supuxo un avance para a sociedade galega, nacional e/ou internacional (cada tipo de sociedade 
por separado). 

2.- Haber alcanzado postos relevantes en sociedades científicas internacionais de recoñecido 
prestixio. 

 RESTAN VOTOS:  

1.- Os méritos alegados sexan por actividades propias do cargo ou posto de traballo po lo que xa 
cobraba un salario. 

2.- Os méritos alegados que sexan propios por pertencer a entidades ou sociedades que exixían o 
desenvolvemento de dita actividade. 


