ANEXO I
MODELO OFICIAL DE ESCRITO DE CONSTITUCIÓN DUNHA COALICIÓN ELECTORAL POR
PARTIDOS POLÍTICOS OU FEDERACIÓNS DE PARTIDOS
ELECCIÓNS
CONSTITUCIÓN DE COALICIÓN ELECTORAL
En_________________, ____ de __________________ de __________
REUNIDOS
D/Dª

Como representante legal do partido político/federación de partidos:

Segundo figura no Rexistro de Partidos Políticos, en calidade de (cargo):

D/Dª

Como representante legal do partido político/federación de partidos:

Segundo figura no Rexistro de Partidos Políticos, en calidade de (cargo):

D/Dª

Como representante legal do partido político/federación de partidos:

Segundo figura no Rexistro de Partidos Políticos, en calidade de (cargo):

D/Dª

Como representante legal do partido político/federación de partidos:

Segundo figura no Rexistro de Partidos Políticos, en calidade de (cargo):
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FAN CONSTAR que, de conformidade co artigo 44 e seguintes da Lei orgánica do réxime
electoral xeral, acordan concorrer ás citadas eleccións en coalición electoral, rexéndose esta
polo seguinte

PACTO DE COALICIÓN

1. Denominación, siglas e símbolo da coalición electoral
Denominación da coalición electoral:

Siglas da coalición electoral:

Símbolo da coalición electoral (achegar ficheiro .jpg):

2. Ámbito territorial
O seu ámbito territorial constitúeno as circunscricións de:
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A denominación, as siglas e o símbolo con que concorrerá a coalición electoral nas diferentes
circunscricións son os seguintes:
Circunscrición:

Denominación da coalición electoral:

Siglas da coalición electoral:

Símbolo da coalición electoral (achegar arquivo .jpg):

Circunscrición:

Denominación da coalición electoral:

Siglas da coalición electoral:

Símbolo da coalición electoral (achegar arquivo .jpg):
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3. Logo para cartelaría e propaganda electoral (se é caso, achegar arquivo .jpg)

4. Órganos de dirección e coordinación

5. Representantes xerais e provinciais
A coalición designa como REPRESENTANTE XERAL ante a Xunta Electoral de Galicia a D/Dª

E como REPRESENTANTE XERAL SUPLENTE (se é o caso) a D/Dª

Así mesmo, o representante xeral da coalición electoral DESIGNA COMO REPRESENTANTES
PROVINCIAIS OU DE CANDIDATURA da citada formación política para as devanditas eleccións
as persoas que se relacionan en documento á parte, indicando a circunscrición para a que son
designadas.
6. Administradores xerais

A coalición designa como ADMINISTRADOR XERAL ante a Xunta Electoral de Galicia a D/Dª

E como ADMINISTRADOR XERAL SUPLENTE (se é o caso) a D/Dª
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7. Repartición de subvencións electorais

8. Outras cláusulas
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ASINANTES
Representantes legais dos partidos políticos/federacións de partidos que acordan constituír
a coalición electoral e asinan o presente pacto de coalición:

Sinatura
Nome
DNI
Partido político/Federación de partidos

Sinatura
Nome
DNI
Partido político/Federación de partidos

Sinatura
Nome
DNI
Partido político/Federación de partidos

Sinatura
Nome
DNI
Partido político/Federación de partidos
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Sinatura de aceptación do cargo de representante xeral e da designación, se é o caso, de
representantes provinciais e administradores xerais:

Sinatura
Nome do designado (titular)
DNI

Sinatura
Nome do designado (titular)
DNI

Sinatura de aceptación do cargo de administrador xeral:

Sinatura
Nome do designado (titular)
DNI

Sinatura
Nome do designado (titular)
DNI
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DATOS DE CONTACTO

Enderezo da coalición electoral
O domicilio da coalición electoral, para efectos de notificacións, é o seguinte:

Datos persoais dos representantes xerais ante a Xunta Electoral de Galicia
REPRESENTANTE XERAL TITULAR
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo (para efectos de notificacións):
Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Fax:
Correo electrónico:

REPRESENTANTE XERAL SUPLENTE (se é o caso)
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo (para efectos de notificacións):
Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Fax:
Correo electrónico:
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Datos persoais dos administradores xerais

Administrador xeral titular
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo (para efectos de notificacións):
Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Fax:
Correo electrónico:

Administrador xeral suplente (se é o caso)
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo (para efectos de notificacións):
Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Fax:
Correo electrónico:
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ANEXO II
MODELO DE COMUNICACIÓN POR UNHA XUNTA ELECTORAL Á XUNTA ELECTORAL CENTRAL E,
SE É O CASO, Á XUNTA ELECTORAL DUNHA COMUNIDADE AUTÓNOMA, DE CONSTITUCIÓN
VÁLIDA DE COALICIÓNS ELECTORAIS
ELECCIÓNS

COALICIÓNS ELECTORAIS CONSTITUÍDAS
ANTE A XUNTA ELECTORAL __________________________________________

Denominación da coalición electoral:

Partidos integrantes:

Ámbito:

Denominación da coalición electoral:

Partidos integrantes:

Ámbito:
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