CALENDARIO ELECTORAL ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE
GALICIA - 25 SETEMBRO 2016

XUNTA ELECTORAL DE GALICIA
NORMATIVA

LEPG.- Lei 7/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.
LOREG.- Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral.
LFFP.- Lei 9/2015, do 7 de agosto, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e
entidades vinculadas ou dependentes delas.

DÍAS

DATA

ACTIVIDADE

NORMATIVA

AGOSTO
1 agosto, luns

- Expedición do decreto de convocatoria

2 agosto, martes

- Publicación Decreto convocatoria no DOG (Decreto 92/2016 – DOG nº 145)
- Comeza prazo solicitude certificado inscrición Delegación do censo.

1.º

3 agosto, mércores

12.4 LEPG
42.1 LOREG
12.4 LEPG
42.1 LOREG

72.a)LOREG
- Comeza prazo para designación de REPRESENTANTES XERAIS das entidades 20.1 LEPG
políticas perante a Xunta Electoral de Galicia.
- Comeza prazo para designación de REPRESENTANTES DAS CANDIDATURAS nas 20.2 LEPG
circunscricións perante a Xunta Electoral de Galicia.
- Comeza prazo para a designación de ADMINISTRADORES XERAIS perante a 9 LFFP
Xunta Electoral de Galicia.
- Comeza prazo para comunicación polos Concellos ás XEZ dos emprazamentos 56.1 LOREG
para a colocacións de carteis.
- Comeza prazo comunicación á Xunta Electoral a formación de coalicións de 44.2 LOREG
partidos e federacións

2.º
3.º

4 agosto, xoves
5 agosto, venres

4.º

6 agosto, sábado

5.º

7 agosto, domingo

6.º

8 agosto, luns

- Constitución inicial das XEP e de Zona (en adiante XEZ) e, no seu caso, elección 14.1 LOREG
de Presidente.
- Comeza prazo para substitución membros das XEP e das XEZ.
- Publicación nos Boletíns Oficiais das Provincias da composición inicial das XEP e
das XEZ
- Remata prazo fixación pola Consellería de Economía e Facenda das cantidades
actualizadas dos gastos electorais
- Comeza prazo exposición das listas do Censo Electoral polos Concellos e
Consulados

14.2 LOREG
14.3 LOREG
D.A. 2.ª LFFP
39.2 LOREG

- Comeza prazo para reclamación administrativa polos electores ante a 39.3 LOREG
Delegación Provincial do Censo sobre a súa inclusión ou exclusión no Censo.

7.º

9 agosto, martes

- Publicación nos Boletíns Oficiais das Provincias do número, límites das seccións 24.2 LOREG
electorais, locais e Mesas
- Remata prazo para substitución membros das XEP e das XEZ.
14.2 LOREG
- Remata prazo para comunicación polos Concellos ás XEZ dos emprazamentos
para a colocacións de carteis.
56.1LOREG

8.º

10 agosto, mércores

- Comeza prazo reclamación electores contra delimitación seccións, locais e 24.3 LOREG
mesas ante as XEP.
- Remata prazo para designación de REPRESENTANTES XERAIS DAS ENTIDADES 20.1 LEPG
POLÍTICAS perante a Xunta Electoral de Galicia.
- Elección presidentes XEP e XEZ no suposto de substitución.

14.3 LOREG
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DATA

ACTIVIDADE

NORMATIVA

9.º

11 agosto, xoves

- Publicación nos Boletíns Oficiais das Provincias da constitución das XEP e das XEZ 14.3 LOREG

10.º

12 agosto, venres

- Remata prazo para designación dos REPRESENTANTES DAS CANDIDATURAS nas 20.2 LEPG
circunscricións perante a Xunta Electoral de Galicia.
- Remata prazo comunicación polos Concellos ás XEZ dos lugares e locais oficiais 57.1 LOREG
para actos de propaganda electoral.
- Remata prazo comunicación pactos de coalición á Xunta Electoral.

11.º
12.º

13.º

14.º

13 agosto, sábado
14 agosto, domingo

15 agosto, luns

16 agosto, martes

44.2 LOREG

- Remata prazo comunicación pola Xunta Electoral de Galicia ás XEP dos nomes 20.3 LEPG
dos representantes das candidaturas.
168.3 LOREG
- Remata prazo reclamacións contra delimitación seccións, locais e Mesas ante as 24.3 LOREG
XEP
- Remata prazo exposición das listas do Censo Electoral polos Concellos e 39.2 LOREG
Consulados.
- Remata prazo reclamación administrativa polos electores ante a Delegación 39.3 LOREG
Provincial da Oficina do Censo Electoral sobre os seus datos censais.
- Comeza o prazo para a resolución das reclamacións sobre datos censais
39.4 LOREG
- Remata prazo presentación polos Representantes xerais dos nomes dos 9.1 LFFP
ADMINISTRADORAS/ES XERAIS.
- Remata prazo comparecencia dos Representantes das candidaturas ante as XEP 20.4 LEPG
para aceptar a súa designación.

15.º

17 agosto, mércores

- Comeza prazo PRESENTACIÓN CANDIDATURAS.

45 LOREG
21.1. LEPG

- Comeza prazo designación polos Representantes das candidaturas dos
ADMINISTRADORAS/ES DAS CANDIDATURAS.
8 LFFP

- Apertura de contas para recadación fondos e comunicación á Xunta Electoral de 11 LFFP
Galicia e ás XEP
124.2 LOREG
- Comeza prazo de calificación de inelexibilidade.

5.1 LEPG
7 LOREG

- Remata prazo publicación relación locais e lugares públicos para actos
propaganda electoral nos Boletíns Oficiais das Provincias e comeza período de 57.2 LOREG
solicitude da súa utilización ante as XEZ.
16.º

18 agosto, xoves

17.º

19 agosto, venres

- Remata prazo para resolución das reclamacións sobre rectificacións no Censo 39.4 LOREG
Electoral. Notificación a reclamantes, Concellos e Consulados.
- Exposición pública rectificacións Censo Electoral.
39.4 LOREG
- Remata prazo resolución polas XEP das reclamacións contra delimitación 24.3 LOREG
seccións, mesas e locais electorais.

18.º
19.º

20 agosto, sábado
21 agosto, domingo
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20.º

DATA

22 agosto, luns

ACTIVIDADE

- Remata prazo PRESENTACIÓN CANDIDATURAS.

NORMATIVA

45 LOREG

- Remata prazo desginación polos Representantes das candidaturas dos 8 LFFP
Administradores das mesmas.
- Comeza prazo solicitude anticipos subvencións electorais.
20.4 LFFP
127.2 LOREG
- Comunicación das XEP á Xunta Electoral de Galicia dos nomes dos
Administradores das candidaturas.
9.2 LFFP

21.º

23 agosto, martes

22.º

24 agosto, mércores

- PUBLICACIÓN CANDIDATURAS PRESENTADAS nos Boletíns oficiais das Provincias 21.4 LEPG
e no Diario Oficial de Galicia.
47.1 LOREG

23.º

25 agosto, xoves

- Remata prazo solicitude anticipos subvencións electorais

24.º

26 agosto, venres

25.º

27 agosto, sábado

- Comunicación polas XEP aos representantes das candidaturas das 47.2 LOREG
irregularidades apreciadas nas mesmas
- Comeza prazo designación polos concellos, por sorteo, dos membros titulares e 26.4 LOREG
suplentes das mesas electorais baixo a supervisión das XEZ.

26.º

28 agosto, domingo

- Remata prazo para subsanación irregularidades nas candidaturas.

20.4 LFFP
127.3 LOREG

47.2 LOREG

- Comeza prazo para notificación designación membros das mesas electorais 27.2 LOREG
(elixidos o 25º día posterior á convocatoria).
27.º

29 agosto, luns

PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS polas XEP

47.3 LOREG

28.º

30 agosto, martes

29.º

31 agosto, mércores

- Obtención copias do Censo da respectiva circunscrición polos representantes 41.5 LOREG
das candidaturas.
21.4 LEPG
- Publicación candidaturas proclamadas no Diario Oficial de Galicia.
47.5 LOREG
- Comeza prazo para posta a disposición das administracións electorais pola 20.7 LFFP
Administración autonómica dos anticipos das subvencións electorais.
127.5 LOREG
- Remata prazo designación, por sorteo, dos membros das mesas electorais polos 26.4 LOREG
concellos.
- Comeza prazo RECURSO contra acordos PROCLAMACIÓN DAS CANDIDATURAS.

49.1 LOREG

- Comunicación polas XEZ aos representantes das candidaturas dos lugares
56.3 LOREG
reservados para carteis de propaganda electoral.
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DATA

ACTIVIDADE
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SETEMBRO
30.º

1 setembro, xoves

- Remata prazo RECURSO contra acordos PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS.

49.1 LOREG

-Os representantes das candidaturas solicitan ás XEZ os locais e lugares de
actos.
57.2 LOREG
- Confección papeletas cando non se interpuxera recurso contra a
proclamación de candidatos.
31.1 LEPG
31.º

2 setembro, venres

- Comenza prazo resolución xudicial dos recursos contra acordos proclamación 49.3 LOREG
candidaturas.
- Atribución locais actos electorais polas XEZ.

32.º

3 setembro, sábado

- Remata prazo resolución xudicial nos recursos contra acordos proclamación 49.3 LOREG
de candidaturas.
- Confección de papeletas nas circunscricións onde se interpuxeron recursos.

33.º

4 setembro, domingo

34.º

5 setembro, luns

57.3 LOREG

31.2 LEPG

- Remata prazo para notificación de designación membros das mesas 27.2 LOREG
electorais (elixidos o 29º día posterior á convocatoria).
- Comeza o prazo para interposición RECURSO DE AMPARO contra acordos 49.4 LOREG
PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS.
- Remata prazo interposición RECURSO DE AMPARO contra acordos 49.4 LOREG
PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS.
- Comeza prazo para remisión de papeletas e sobres para as solicitudes de voto 73.2 LOREG
por correo.

35.º

6 setembro, martes

36.º
37.º

7 setembro, mércores
8 setembro, xoves

38.º

9 setembro, venres

- Remata prazo envio polas Delegacións Provinciais da Oficina do Censo 75.2 LOREG
Electoral da documentación aos residentes ausentes naquelas circunscricións 31.3 LEPG
en que non se impugnaran as candidatuas.
- Remata prazo para alegacións nos casos de renuncia dos membros
designados de mesas electorais (elixidos o 25º día posterior á convocatoria).
27.2 LOREG

- Remata prazo resolución polo Tribunal Constitucional dos recursos de 49.4 LOREG
amparo contra proclamación de candidaturas.
- Comeza CAMPAÑA ELECTORAL.
25.1 LEPG
51.1 LOREG
- Designación vocais non xudiciais pola XEC e polas XEP

39.º

10 setembro, sábado

40.º

11 setembro, domingo

41.º

12 setembro, luns

10.1.b) LOREG
11.1b)LOREG
- Remata prazo para alegacións nos casos de renuncia dos membros 27.2 LOREG
desginados das Mesas electorais (elixidos o 29º día posterior á convocatoria).
- Remata prazo resolución das XEZ designando membros mesas electorais 27.2 LOREG
(sorteados o 25º día posterior á convocatoria).
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42.º

13 setembro, martes

- Remata prazo envío, polas Delegacións Provinciais da Oficina do Censo 75.2 LOREG
Electoral da documentación a residentes ausentes naquelas circunscricións en 31.3 LEPG
que se impugnaran as candidaturas.

43.º
44.º

14 setembro, mércores
15 setembro, xoves
- Remata prazo resolución das XEZ designando membros mesas electorais 27.2 LOREG
(sorteados o día 29º posterior á convocatoria).
- Comeza prazo de publicación nos xornais, e de exposición pública nos 24.4 LOREG
concellos da relación definitiva de seccions, locais e mesas electorais.
72 a) LOREG
- Remata prazo solicitude VOTO POR CORREO.

45.º
46.º
47.º

16 setembro, venres
17 setembro, sábado
18 setembro, domingo

48.º
49.º

19 setembro, luns
20 setembro, martes

50.º

21 setembro, mércores - Remata o prazo remisión voto por correo

51.º

22 setembro, xoves

- Remata prazo de remisión de documentación pola Oficina do Censo Electoral 73.2 LOREG
para VOTO POR CORREO.
75.3 LOREG
- Remata prazo de entrega voto en consulados dos residentes ausentes.
72 d) LOREG
- Correos remite solicitudes voto por correo á Dirección Provincial Oficina
Censo Electoral.
- Prohibición da publicación e difusión de sondeos electorais.

69.7 LOREG
73.3 LOREG

- Prórroga do prazo remisión voto por correo

ACORDO XEG
21.09.2016
-Remata prazo para nomeamento INTERVENTORES designados polos 78.1 LOREG
representantes das candidaturas.
33.1 LEPG
- Remata prazo para comunicación, polos membros das mesas, ás XEZ da 27.3 LOREG
imposibilidade de acudir ás mesmas.
-Remata prazo envío ás XEZ das credenciais do nomeamento dos 33.5 LEPG
INTERVENTORES.
78.2 LOREG

52.º

23 setembro, venres

- Remata CAMPAÑA ELECTORAL.

25.1 LEPG
51.1 LOREG

53.º

24 setembro, sábado

- Remata prazo de publicación nos xornais, e de exposición pública nos 24.4 LOREG
concellos das seccións, locais e mesas electorais.
- Último día para a remisión do voto por correo dos residentes ausentes.

75.3 LOREG

- XORNADA DE REFLEXIÓN.

25.2 LEPG
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54.º

DATA

25 setembro, domingo
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- VOTACIÓN

25.1 LEPG

- Remata prazo de envío polas XEZ das credenciais dos interventores ás mesas.
- Entrega papeletas ás mesas

33.6 LEPG
78.2 LOREG
71.4 LOREG

- Constitución mesas electorais (8h).

80 LOREG

- Presentación credenciais interventores mesas (8-8,30h).

82.1 LOREG

- Acta constitución mesas (8,30h).

83.1 LOREG

- Comezo votación (9h)

84 LOREG

- Anuncio polos presidente das mesas da conclusión da votación (20 h).

88.1 LOREG

- Escrutinio.

95 LOREG

- Entrega polas mesas da documentación electoral nos xulgados.

101.1 LOREG

- Correos envía votos por correo ás mesas e ás XEZ.

73.4 LOREG

- Remata prazo entrega da documentación electoral polos xuíces de Primeira
instancia ás XEP
101.3 LOREG
- Envío polo Servizo de Correos do 3º sobre coa documentación electoral ás
XEP
102.2 LOREG

27 setembro, martes

- Remata prazo para convocatoria das mesas que non puideron constituirse o
día da elección.
80.5 LOREG

3 de outubro, luns

- As XEP constitúense en mesa electoral

75.10 LOREG

- Comeza o escrutinio xeral

37 bis.1 LEPG

- Escrutinio dos votos dos residentes ausentes

75.11 LOREG

- Remate escrutinio xeral

37 bis.2 LEPG

6 de outubro, xoves

- Remata o prazo para que representantes e apoderados das candidaturas 108.2 LOREG
presenten reclamacións e protestas sobre o escrutinio xeral ante a XEP
correspondente
- Resolución pola XEP correspondente das reclamacións e protestas

108.3 LOREG

- Remata prazo recurso contra resolución anterior

108.3 LOREG
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- Remata prazo para que a XEP correspondente remita expediente co seu 108.3 LOREG
informe á XEC
- Remata prazo para o emprazamento dos representantes perante a XEC

108.3 LOREG

- Remata prazo para que os representantes comparezan ante a XEC

108.3 LOREG

- Remata prazo para audiencia das partes pola XEC

108.3 LOREG

- Resolución do recurso pola XEC e remisión da dita resolución á XEP 108.3 LOREG
correspondente
- Remata o prazo para a proclamación de electos polas XEP
108.4 LOREG
- Remata o prazo para a interposición do recurso contencioso-electoral 112.1 LOREG
perante as XEP
- Remata o prazo para a remisión á Sala do contencioso-administrativo do
TSXG do escrito de interposición, o expediente electoral e un informe da XEP
correspondente
112.3 LOREG
- Emprazamento dos recurrentes para que poidan comparecer perante a Sala
do contencioso administrativo
112.3 LOREG
- Remata o prazo para a comparecencia dos recorrentes perante TSXG

112.3 LOREG

- Remata o prazo para a remisión do escrito de interposición e dos 112.4 LOREG.
documentos que se achegan a el ao Ministerio Fiscal e ás partes

OUTUBRO
21 outubro, venres
(11,00)

- SESIÓN CONSTITUTIVA PARLAMENTO DE GALICIA

Decreto 92/2016

- Remata o prazo para que as partes poidan formular alegacións

112.4 LOREG

- Remata o prazo para o recibimento do proceso a proba

112.5 LOREG

- Remata o prazo do período probatorio

112.5 LOREG

- Remata o prazo para a notificación da sentenza do TSXG

114.1 LOREG

- Remata o prazo para a presentación do recurso de amparo electoral ante o 114.2 LOREG
TC contra sentenza do TSXG
- Remata o prazo para a resolución do recurso de amparo electoral.
114.2 LOREG

21 Xaneiro 2017

- Remata o prazo para que a XEG publique no DOG os resultados xerais e por 108.6 LOREG
circunscricións electorais
- Remata prazo para que as entidades políticas paguen os gastos electorais.
125.3 LOREG
- Remata prazo para designación vocais XEG.

14.2 LEPG
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- Remata prazo presentación contabilidade electoral perante o Consello de 23.1 LFFP
Contas.
- Remata prazo reclamación polo Consello de Contas de documentos 25.1 LFFP
suplementarios de contabilidade electoral.

21 abril 2017

- Remata prazo pronunciamento polo Consello de Contas sobre gastos e
subvencións electorais e remisión de informe á Xunta.
27 LFFP

Mes
seguinte
á - Remata prazo presentación proxecto de lei de crédito extraordinario polo
recepción do informe importe das subvencións electorais. Deberán facerse efectivas dentro dos 100
do Consello pola Xunta días posteriores á aprobación polo Parlamento.
29 LFFP
15 días despois da - Consello de Contas eleva informe ao Parlamento de Galicia, con copia á 28.1º LFFP
emisión de informe do
Xunta e as formacións políticas afectadas (darase traslado ao Tribunal de
Consello de contas
Contas)
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