
 
 

PROPOSICIÓN NON DE LEI DE INICIATIVA POPULAR 
Persoas físicas 

 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI ENDEREZO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

PERSOA REPRESENTANTE  (ENDEREZO PARA NOTIFICACIÓNS) 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 
 
 

   

NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

     

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  



 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
Medio de notificación preferente 

Electrónica a través do enderezo da Internet https://sede.parlamentodegalicia.gal. Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao 

DNI da persoa indicada 

 
Postal  

 
DECLARACIÓN DE NON INCLUSIÓN EN CAUSA DE INELIXIBILIDADE OU INCOMPATIBILIDADE 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI DECLARACIÓN 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

https://sede.parlamentodegalicia.gal


 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

    
Declaro que non estou incurso nas causas de inelixibilidade ou incompatibilidade 

aplicables ás eleccións ao Parlamento de Galicia
 

 
TÍTULO  
 
 

 
EXPOSICIÓN DE RAZÓNS 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA. 

Certificacións da inscrición dos cidadáns asinantes no censo electoral 

Texto da proposición non de lei 

 
 

 As persoas asinantes declaran que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. O representante da comisión  

promotora declara que os asinantes ceden os seus datos persoais para a tramitación da iniciativa e achegará os documentos orixinais acreditativos dese 

consentimento para que o Parlamento poida iniciar a citada tramitación.
 

 
O Parlamento de Galicia é o responsable destes datos. A finalidade do tratamento é a de prestar un servizo na Sede electrónica da institución, lexitimada pola 
normativa aplicable. Destinatarios: cédense os datos á Xunta Electoral de Galicia. As/os solicitantes poderán exercer os seus dereitos previstos na lei, mediante un 
formulario a través da páxina Web: http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos na que dispoñen de información adicional. 

 
LEXISLACIÓN APLICABLE 

Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia (art. 16).  
Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia (arts. 4 e 6) 
Regulamento do Parlamento de Galicia (arts. 160 a 162) 

 
SINATURA DOS MEMBROS DA COMISIÓN PROMOTORA 

 

Lugar e data 

 ,  de  de  

 
 
 

Parlamento de Galicia  
 

http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos

	com_enderezo_0: 
	com_enderezo_1: 
	com_enderezo_2: 
	com_enderezo_3: 
	com_enderezo_4: 
	com_enderezo_5: 
	com_enderezo_6: 
	com_enderezo_7: 
	com_enderezo_8: 
	com_enderezo_9: 
	com_enderezo_10: 
	com_enderezo_11: 
	com_enderezo_12: 
	com_enderezo_13: 
	com_enderezo_14: 
	com_enderezo_15: 
	com_enderezo_16: 
	com_enderezo_17: 
	com_enderezo_18: 
	com_enderezo_19: 
	com_enderezo_20: 
	com_enderezo_21: 
	com_enderezo_22: 
	com_enderezo_23: 
	com_enderezo_24: 
	com_enderezo_25: 
	com_enderezo_26: 
	com_enderezo_27: 
	com_enderezo_28: 
	com_enderezo_29: 
	not_nome_0: 
	not_apelido1_0: 
	not_apelido2_0: 
	not_nif_0: 
	not_rua_0: 
	not_numero_0: 
	not_bloque_0: 
	not_andar_0: 
	not_porta_0: 
	not_cp_0: 
	not_provincia_0: 
	not_concello_0: 
	not_localidade_0: 
	not_telefono_0: 
	not_email_0: 
	noti_group_0: elec
	com_nome_0: 
	com_apelido1_0: 
	com_apelido2_0: 
	com_nif_0: 
	de_ver_0: Off
	com_nome_1: 
	com_apelido1_1: 
	com_apelido2_1: 
	com_nif_1: 
	de_ver_1: Off
	com_nome_2: 
	com_apelido1_2: 
	com_apelido2_2: 
	com_nif_2: 
	de_ver_2: Off
	com_nome_3: 
	com_apelido1_3: 
	com_apelido2_3: 
	com_nif_3: 
	de_ver_3: Off
	com_nome_4: 
	com_apelido1_4: 
	com_apelido2_4: 
	com_nif_4: 
	de_ver_4: Off
	com_nome_5: 
	com_apelido1_5: 
	com_apelido2_5: 
	com_nif_5: 
	de_ver_5: Off
	com_nome_6: 
	com_apelido1_6: 
	com_apelido2_6: 
	com_nif_6: 
	de_ver_6: Off
	com_nome_7: 
	com_apelido1_7: 
	com_apelido2_7: 
	com_nif_7: 
	de_ver_7: Off
	com_nome_8: 
	com_apelido1_8: 
	com_apelido2_8: 
	com_nif_8: 
	de_ver_8: Off
	com_nome_9: 
	com_apelido1_9: 
	com_apelido2_9: 
	com_nif_9: 
	de_ver_9: Off
	com_nome_10: 
	com_apelido1_10: 
	com_apelido2_10: 
	com_nif_10: 
	de_ver_10: Off
	com_nome_11: 
	com_apelido1_11: 
	com_apelido2_11: 
	com_nif_11: 
	de_ver_11: Off
	com_nome_12: 
	com_apelido1_12: 
	com_apelido2_12: 
	com_nif_12: 
	de_ver_12: Off
	com_nome_13: 
	com_apelido1_13: 
	com_apelido2_13: 
	com_nif_13: 
	de_ver_13: Off
	com_nome_14: 
	com_apelido1_14: 
	com_apelido2_14: 
	com_nif_14: 
	de_ver_14: Off
	com_nome_15: 
	com_apelido1_15: 
	com_apelido2_15: 
	com_nif_15: 
	de_ver_15: Off
	com_nome_16: 
	com_apelido1_16: 
	com_apelido2_16: 
	com_nif_16: 
	de_ver_16: Off
	com_nome_17: 
	com_apelido1_17: 
	com_apelido2_17: 
	com_nif_17: 
	de_ver_17: Off
	com_nome_18: 
	com_apelido1_18: 
	com_apelido2_18: 
	com_nif_18: 
	de_ver_18: Off
	com_nome_19: 
	com_apelido1_19: 
	com_apelido2_19: 
	com_nif_19: 
	de_ver_19: Off
	com_nome_20: 
	com_apelido1_20: 
	com_apelido2_20: 
	com_nif_20: 
	de_ver_20: Off
	com_nome_21: 
	com_apelido1_21: 
	com_apelido2_21: 
	com_nif_21: 
	de_ver_21: Off
	com_nome_22: 
	com_apelido1_22: 
	com_apelido2_22: 
	com_nif_22: 
	de_ver_22: Off
	com_nome_23: 
	com_apelido1_23: 
	com_apelido2_23: 
	com_nif_23: 
	de_ver_23: Off
	com_nome_24: 
	com_apelido1_24: 
	com_apelido2_24: 
	com_nif_24: 
	de_ver_24: Off
	com_nome_25: 
	com_apelido1_25: 
	com_apelido2_25: 
	com_nif_25: 
	de_ver_25: Off
	com_nome_26: 
	com_apelido1_26: 
	com_apelido2_26: 
	com_nif_26: 
	de_ver_26: Off
	com_nome_27: 
	com_apelido1_27: 
	com_apelido2_27: 
	com_nif_27: 
	de_ver_27: Off
	com_nome_28: 
	com_apelido1_28: 
	com_apelido2_28: 
	com_nif_28: 
	de_ver_28: Off
	com_nome_29: 
	com_apelido1_29: 
	com_apelido2_29: 
	com_nif_29: 
	de_ver_29: Off
	ti_detail_0: 
	ex_detail_0: 
	doc_doc1_0: Off
	doc_doc2_0: Off
	ver_detail_0: Off
	sin_lugar_0: 
	sin_dia_0: 
	sin_mes_0: 
	sin_ano_0: 


