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1. Procedementos parlamentarios
1.5. Procedementos relativos a outras institucións e
órganos
1.5.1. De ámbito autonómico galego

1.5.1.5. Xunta Electoral de Galicia

Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia do acordo da Xunta Electoral de Galicia, do 22 de
xaneiro de 2015, sobre o procedemento para a verificación e
certificación de sinaturas electrónicas nas iniciativas lexisla-
tivas populares.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Acordo do 22 de xaneiro de 2015, da Xunta Electoral de Galicia,

sobre o procedemento para a verificación e certificación de

sinaturas electrónicas nas iniciativas lexislativas populares

A Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa lexislativa
popular ante o Parlamento de Galicia, modificada pola Lei
9/2014, do 30 de outubro, establece que a iniciativa popular
se exercerá mediante a presentación de proposicións de lei
subscritas polas sinaturas de, polo menos, 10.000 electoras e
electores galegos, autenticadas na forma en que determina a
propia lei, e menciona expresamente a posibilidade de reco-
ller as declaracións de apoio con sinatura electrónica, con-
forme o que estableza a lexislación correspondente.

Esta última posibilidade, que actúa en paralelo co procede-
mento de recollida de sinaturas por pregos utilizado tradicio-
nalmente, é coherente coa actual redacción do Estatuto de
autonomía para Galicia, que prevé como un dos obxectivos
básicos da Comunidade Autónoma a participación de todos os
galegos e galegas na vida política, económica, cultural e social.

Sendo competencia da Xunta Electoral de Galicia, segundo
dispoñen o artigo 9 e a disposición transitoria da citada Lei
1/1988, garantir a regularidade do procedemento de reco-
llida de sinaturas, faise necesario precisar os aspectos máis
importantes do citado procedemento mediante ficheiros
electrónicos, para efectos de facilitar o labor da comisión
promotora, da Oficina do Censo Electoral e da Xunta Elec-
toral de Galicia, en consonancia co xa acordado pola Xunta
Electoral Central (Acordo do 10 de maio de 2012).

Para precisar e aclarar estas cuestións, a Xunta Electoral de
Galicia acorda, en uso das competencias atribuídas na Lei
electoral de Galicia, así como na Lei de iniciativa lexislativa
popular ante o Parlamento de Galicia, aprobar o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Datos das persoas asinantes

Os datos obrigatorios para realizar a acreditación da condi-
ción de elector ou electora asinante son: primeiro apelido,
segundo apelido, nome, número do documento nacional de
identidade ou pasaporte, data de nacemento, concello galego
en cuxas listas está inscrito/a e marca de tempo nas sinatu-
ras electrónicas.

Segundo. Recollida de sinaturas electrónicas

1. En canto reciba a notificación de admisión da proposición
de iniciativa lexislativa popular, a comisión promotora
deberá solicitar á Xunta Electoral de Galicia a aprobación do
sistema electrónico de recollida de sinaturas que desexe uti-
lizar, con indicación do enderezo electrónico de acceso, así
como a descrición do sistema de sinatura e de verificación
de sinatura electrónica que se pretenda utilizar.

A Xunta Electoral, co informe previo da Oficina do Censo
Electoral, procederá á súa aprobación se se axusta ás condi-
cións legais. Para tal fin, o anexo de especificacións técnicas
para a recollida de sinaturas por vía electrónica e para a súa
certificación, que se achega a este acordo, contén o formato
do ficheiro XML de datos da persoa asinante, o formato da
sinatura e as instrucións para a formación dos ficheiros coas
declaracións de apoio asinadas.

O acordo de aprobación remitirase á comisión promotora e
mais á Oficina do Censo Electoral.

2. A comisión promotora deberá publicar o acordo no sitio
da internet utilizado para o sistema de recollida a través de
páxinas web, para coñecemento das persoas interesados. A
iniciativa lexislativa popular quedará identificada mediante
un código e un nome, garantíndose así que non se iniciou o
procedemento de recollida de sinaturas antes da aprobación
pola Xunta Electoral de Galicia do sistema electrónico pro-
posto.
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O código terá un formato ILP12AANNN, onde ILP é fixo,
12 identifica as iniciativas do ámbito da Comunidade Autó-
noma de Galicia, AA son as dúas últimas cifras do ano en
curso e NNN, o número asignado pola Xunta Electoral de
Galicia á iniciativa lexislativa popular, e o nome será o texto
do título da iniciativa.

3. A sinatura electrónica para efectos da presentación dunha
iniciativa lexislativa popular entenderase válida sempre que
sexa unha sinatura electrónica avanzada, baseada nun certi-
ficado recoñecido polas administracións públicas e publi-
cado na sede electrónica do Instituto Nacional de Estatística
(https://sede.ine.gob.es), válido na data da sinatura.

4. O sistema de recollida deberá garantir a constancia
expresa da aceptación do contido da proposición de lei de
iniciativa lexislativa popular por parte de cada asinante, con-
signando na declaración de apoio o código e o texto do título
da iniciativa lexislativa popular.

Terceiro. Entrega de ficheiros para a verificación e certifi-
cación das sinaturas

1. A comisión promotora remitirá á Xunta Electoral de Gali-
cia os ficheiros cos datos das persoas asinantes para o seu
envío á Oficina do Censo Electoral. Os ficheiros conterán
exclusivamente os datos necesarios para realizar a acredita-
ción da inscrición das persoas asinantes no censo electoral.
A Xunta Electoral, sobre a base da encomenda de xestión
prevista no artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, poderá autorizar á comisión
promotora para que o envío dos ficheiros se realice directa-
mente a calquera das delegacións provinciais da Oficina do
Censo Electoral en Galicia, para a súa remisión á Subdirec-
ción da Oficina do Censo Electoral (www.ine.es/contactar).

2. A comisión promotora entregará os ficheiros que conteñan
as sinaturas recollidas electronicamente en soportes físicos ou
mediante un sistema de transmisión telemática previamente
acordado coa Oficina do Censo Electoral, a fin de garantir que
a transmisión se realiza por procedementos seguros. A entrega
será única, co total das sinaturas recollidas.

3. A Oficina do Censo Electoral comprobará a condición de
electora ou elector nalgunha das provincias galegas das per-

soas asinantes incluídas nos ficheiros, conxuntamente coa
das sinaturas recollidas nos pregos. A comprobación realiza-
rase con referencia ao censo pechado o día primeiro do mes
anterior ao da entrega.

4. A certificación da Oficina do Censo Electoral para a
Xunta Electoral incluirá o número total de sinaturas que
sexan válidas por corresponderen a persoas inscritas nos
censos electorais de Galicia.

Así mesmo, a certificación das sinaturas electrónicas reco-
llidas incluirá a autenticación individualizada, se esta lle for
requirida pola Xunta Electoral de Galicia.

Cuarto. Comprobacións sobre a validez das sinaturas
electrónicas

1. Asegurarase a plena coincidencia do código e do título da
iniciativa lexislativa popular incluídos en cada ficheiro cos
correspondentes á asignación que os identifica.

2. Non serán válidas as sinaturas electrónicas recollidas con
anterioridade ao acordo favorable da Xunta Electoral de
Galicia sobre o sistema de sinatura electrónica que se pre-
tenda utilizar. Para esta verificación utilizarase a marca de
tempo da sinatura.

3. Así mesmo, non serán válidas as sinaturas electrónicas nas
que o documento nacional de identidade da persoa asinante
sexa diferente do documento nacional de identidade do cer-
tificado electrónico utilizado para a sinatura.

4. Tampouco serán válidas as sinaturas electrónicas realiza-
das cun certificado electrónico de sinatura que non estea
recoñecido pola sede electrónica do Instituto Nacional de
Estatística (https://sede.ine.gob.es) ou que estea revogado, ou
cando os datos asinados sexan alterados despois da sinatura.

5. Na medida en que sexa indubitada a acreditación da per-
soa asinante, consideraranse válidas as sinaturas electrónicas
realizadas cun certificado caducado pero non revogado.

Quinto. Reconto definitivo pola Xunta Electoral de Galicia

A Xunta Electoral de Galicia, para  efectos de comprobar
cumprido o requisito de sinaturas de, polo menos, 10.000
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electoras e electores de Galicia,  realizará  a  comprobación
e o reconto definitivos das sinaturas recollidas tanto a través
do sistema  de sinatura electrónica  como do procedemento
tradicional  de  recollida por pregos, e elevará ao Parlamento
de Galicia unha certificación acreditativa do número de sina-
turas válidas. Informará disto á comisión  promotora e  mais
á  Oficina  do  Censo  Electoral  para que esta proceda á  des-
trución  dos  pregos e ao borrado dos ficheiros conforme o
disposto no apartado 3 do artigo 10 da Lei 1/1988.

Sexto. Publicación

O presente acordo entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 22 de xaneiro de 2015

Miguel Ángel Cadenas Sobreira
Presidente da Xunta Electoral de Galicia

Anexo de especificacións técnicas sobre a recollida de sinatu-

ras para unha iniciativa lexislativa popular por vía electrónica e

para a súa certificación

As sinaturas recollidas por vía electrónica deberán presen-
tarse en formato XML e conter os datos que identifican as
persoas asinantes, o código e título da iniciativa lexislativa
popular e a sinatura de todas elas.

As sinaturas entregaranse agrupadas nun ou varios ficheiros
comprimidos, tipo ZIP.

Formato XML dos datos da persoa asinante

O formato do ficheiro antes de ser asinado é o seguinte:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ilp>

<asinante>

<nome />

<apelido1 />

<apelido2 />

<datanacemento />

<tipoid />

<id />

</asinante>

<datosilp>

<tituloilp />

<codigoilp />

</datosilp>

</ilp>

A estrutura e restricións de contido do ficheiro anterior defí-
nense mediante o esquema XML seguinte:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes” ?>

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”

elementFormdefault=”qualified” attributeFormdefault=”unqualified”>

<xs:element name=”ilp”>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name=”asinante” type=”asinanteType” />

<xs:element name=”datosilp” type=”datosilpType” />

</xs:sequence>

</xs:complexType>6

</xs:element>

<xs:complexType name=”asinanteType”>

<xs:sequence>

<xs:element name=”nome” type=”nomeasinante” />

<xs:element name=”apelido1” type=”apelidoasinante” />

<xs:element name=”apelido2” type=”apelidoasinante” />

<xs:element name=”datanacemento” type=”data” />

<xs:element name=”tipoid” type=”tipoidentificador” />

<xs:element name=”id” type=”identificador” />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name=”nomeasinante”>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”20” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name=”apelidoasinante”>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”25” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name=”data”>

<xs:annotation>

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 407
27 de xaneiro de 2015

96617



<xs:documentation>Formato da data de nacemento “AAAAMMdd”,

“19901025”</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”8” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name=”tipoidentificador”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>1.-Documento Nacional de Identidade (DNI),

electrónico ou non, expedido polas autoridades españolas</xs:docu-

mentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:enumeration value=”1” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name=”identificador”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Número do documento nacional de identidade,

incluída a letra final</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”9” />

<xs:pattern value=”[0-9]+[a-zA-Z]{1}” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name=”datosilpType”>

<xs:sequence>

<xs:element ref=”tituloilp” />

<xs:element name=”codigoilp” type=”codilp” />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name=”tituloilp” type=”titilp” />

<xs:annotation>

<xs:documentation>Texto do título da ILP</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType name=”titilp”>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”300” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>7

<xs:simpleType name=”codilp”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Formato do codigoilp “ILP12AANNN” onde

AA son as dúas últimas  cifras do ano e NNN o numero asignado á

iniciativa lexislativa popular pola Xunta Electoral de Galicia,

“ILP1214040”</xs: documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”10” />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

Formato da sinatura e do ficheiro asinado

O XML cos datos da persoa asinante segundo o esquema
anterior deberá ser asinado seguindo a política de sinatura da
Administración xeral do Estado definida en (OID:
2.16.724.1.3.1.1.2.1.8).

Dentro desta política recoméndase a sinatura en formato
XADES, clase básica, internally detached.

Ficheiros XML

O ficheiro anterior, cos datos asinados e a sinatura, deberá alma-
cenarse co nome ILP12AANNN. DDDDDDDDD.XML, onde:

Campo de descrición:
ILP12AANNN é o valor de <codigoilp>.

DDDDDDDDD é o número do documento nacional de
identidade da persoa que asina a iniciativa de lexislativa
popular (o documento nacional de identidade do certificado
usado para asinar e o documento nacional de identidade do
campo <ID>).

Ficheiros ZIP

Para cada iniciativa lexislativa popular formarase, cos
ficheiros anteriores, un ou varios ficheiros ZIP coas denomi-
nacións seguintes: ILP12AANNN.FFF.ZIP, onde 

Campo de descrición:
ILP12AANNN é o valor do <codigoilp>

FFF Número do ficheiro de entrega. De 1 a 100
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1.5.4. De ámbito europeo

1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 26 de xaneiro de 2015, pola que

se admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se

achega documentación relativa á consulta sobre a aplicación do

principio de subsidiariedade na Proposta de Regulamento do

Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo

para os Investimentos Estratéxicos e polo que se modifican os

Regulamentos (UE) nº 1291/2013 e (UE) nº 1316/2013 [COM(2015)

10 final] [COM(2015) 10 final Anexo][2015/0009(COD)]

-09/UECS-000196 (32635)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade
na Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do
Consello relativo ao Fondo Europeo para os Investimentos
Estratéxicos e polo que se modifican os Regulamentos (UE)
nº 1291/2013 e (UE) nº 1316/2013 [COM(2015) 10 final]
[COM(2015) 10 final Anexo][2015/0009(COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 32635, o escrito das Cortes Xerais polo que se
achega documentación relativa á solicitude da Comisión
Mixta para a Unión Europea en relación coa consulta sobre
a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de
Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo
ao Fondo Europeo para os Investimentos Estratéxicos e polo
que se modifican os Regulamentos (UE) nº 1291/2013 e
(UE) nº 1316/2013 [COM(2015) 10 final] [COM(2015) 10
final Anexo][2015/0009(COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de
subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión de Asuntos Euro-
peos e aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a
súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas nor-
mas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do
proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios pode-
rán presentar propostas de ditame motivado nas que deberán
expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de

acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo
ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
que teña lugar.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Resolución da Presidencia, do 26 de xaneiro de 2015, pola que

se admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se

achega documentación relativa á consulta sobre a aplicación

do principio de subsidiariedade na Proposta de Decisión do

Parlamento Europeo e do Consello pola que se concede unha

axuda macrofinanceira a Ucraína [COM(2015) 5 final]

[2015/0005(COD)] {SW(2015) 1 final}

-09/UECS-000197 (32643)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na
Proposta de Decisión do Parlamento Europeo e do Consello
pola que se concede unha axuda macrofinanceira a Ucraína
[COM(2015) 5 final] [2015/0005(COD)] {SW(2015) 1 final }

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 32643, o escrito das Cortes Xerais polo que se
achega documentación relativa á solicitude da Comisión
Mixta para a Unión Europea en relación coa consulta sobre a
aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de
Decisión do Parlamento Europeo e do Consello pola que se
concede unha axuda macrofinanceira a Ucraína [COM(2015)
5 final] [2015/0005(COD)] {SW(2015) 1 final }.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de
subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:
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1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión de Asuntos Euro-
peos e aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a
súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas nor-
mas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do
proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios pode-
rán presentar propostas de ditame motivado nas que deberán
expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de
acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo
ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
que teña lugar.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

A Deputación Permanente, na súa sesión do día 26 de
xaneiro de 2015, adoptou o seguinte acordo:

Aprobar, conforme ao artigo 67.2 do Regulamento do Parla-
mento, a solicitude de convocatoria dunha sesión extraordi-
naria do Pleno.

- 31837 (09/SCDP-000014)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Solicitude de reunión urxente da Deputación Permanente
para que se proceda á convocatoria dun pleno extraordinario
coa comparecencia da Sra. conselleira de Sanidade para dar
conta do colapso dos servizos de urxencias dos hospitais
galegos, así como dar a coñecer as medidas que se prevén
poñer en marcha para afrontar a curación das persoas enfer-
mas da hepatite C.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2015

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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