
FORMULARIO PARA A INSCRICIÓN  DE 

CANDIDATURA  

 

Candidatura para: 

o Lista Congreso 

o Lista Senado 

o Cabeza de lista Europeas 

o Lista Europeas 

Nome da candidatura:  

No caso de candidaturas ao Congreso ou ao Senado. 

Circunscripción pola que se presentan: 

O A Coruña     O Lugo     O Ourense     O Pontevedra 

Representante xeral da candidatura:  

 

Correo electrónico de contacto: 

 

Posto Nome e Apelidos Provincia 
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FORMULARIO PARA A INSCRICIÓN  DE 

CANDIDATURA  

 

 

 

 

Requisitos colectivos como candidatura: 
1.  A. A candidatura para encabezar a candidatura europea será individual  

B. As candidaturas para cubrir o resto da candidatura para as eleccións europeas estarán conformadas como mínimo por tantas persoas como 
postos a cubrir (9) máis un número indeterminado de suplentes ata un máximo de 9.  
C. As candidaturas para as circunscricións das eleccións xerais – congreso - estarán conformadas como mínimo por tantas persoas como postos 
a cubrir máis un número indeterminado de suplentes ata un máximo dos mesmo número da lista.  
Por provincias:  
- A Coruña: 8 titulares + 8 suplentes (máximo)  
- Lugo: 4 titulares + 4 suplentes (máximo)  
- Ourense: 4 titulares + 4 suplentes (máximo)  
- Pontevedra: 7 titulares + 7 suplentes (máximo)  
D. As candidaturas para cubrir as circunscricións das eleccións xerais – senado - estarán conformadas como mínimo por tantas persoas como 
postos a cubrir (4) máis un número indeterminado de suplentes ata un máximo de 4. 

2. As candidaturas irán ordenadas de xeito prelado e en cumprimento do criterio de xénero, segundo o sistema denominado cremalleira 
3. As candidaturas garantirán o equilibrio territorial  
4. As candidaturas deberán estar en posesión dos avais establecidos no presente Regulamento. 
5. As candidaturas presentarán xunto co resto da documentación a súa denominación e imaxe gráfica. A denominación evitará incluír o nome de calquera 
marea municipalista ou organización política. 
6. As candidaturas designarán, no intre da súa presentación, unha persoa que exercerá as labores de representante xeral da mesma diante do comité 

electoral. Esta persoa será o interlocutor único co comité electoral e o enderezo de e-mail coa que esta persoa está rexistrada en En Marea, a única canle de 

comunicación. 

SUPLENTES 
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