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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Decreto 178/2003, do 20 de febreiro, polo
que se aproba o código de identificación
corporativa da Xunta de Galicia.

Nunha sociedade na que factores como o auxe da
comunicación e a identificación visual converteron
a imaxe nun referente de primeira orde, a Xunta
de Galicia non pode permanecer allea a esta rea-
lidade e, polo tanto, persegue nas súas prioridades
a dotación de instrumentos que reafirmen a súa iden-
tidade e faciliten a súa identificación polos cidadáns.
A identificación visual que se persegue cun pro-
grama de imaxe institucional como o que aborda
o presente decreto, responde ás necesidades que
para a Xunta de Galicia supón que a comunicación
cos cidadáns constitúe unha obriga derivada da súa
propia natureza, dos seus fins, e das súas diversas
actuacións.

En consecuencia, realizado o pertinente estudio,
estímase que a imaxe corporativa da Xunta de Gali-
cia implantada no ano 1985, nas súas diversas apli-
cacións foi revelando problemas de lexibilidade
inherentes á súa propia construcción formal orixi-
naria, o que xerou unha considerable dispersión na
súa aplicación, que aconsella unha nova formulación
da devandita imaxe corporativa.

A devandita lei aprobou, como un dos símbolos
de Galicia, o seu escudo, e fixou no seu artigo 7º
os supostos nos que este deberá ser utilizado. A
presente norma pretende regula-la utilización da
imaxe corporativa da Xunta de Galicia respectando
o establecido no devandito artigo 7.

Mediante a presente norma apróbase, pois, o códi-
go de identificación corporativa da Xunta de Galicia
e establécese o seu ámbito de aplicación, que abran-
gue tódolos departamentos da Administración da
Comunidade Autónoma, os seus organismos autó-
nomos e entes de dereito público dela dependentes,
autorizando o conselleiro da Presidencia, Relacións
Institucionais e Administración Pública para que,
mediante orde, estableza as condicións nas que o
mencionado código de identificación corporativa
deberá ser utilizado.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Pre-
sidencia, Relacións Institucionais e Administración
Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta
de Galicia, na súa reunión do día vinte de febreiro
de dous mil tres,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Apróbase o código de identificación corporativa
da Xunta de Galicia que figura anexo ó presente
decreto.

Artigo 2º

1. Os departamentos da Xunta de Galicia, os seus
organismos autónomos e entes de dereito público
dela dependentes, utilizarán o devandito código de
identificación en tódalas accións de comunicación
audiovisuais, escritas e plásticas e, en particular:

a) Nos documentos, modelos normalizados e mate-
rial impreso.

b) Nas informacións, publicacións, comunicacións
ou calquera outro tipo de expresión en calquera
soporte, incluídos os audiovisuais ou telemáticos,
así como nos carteis e sinalizacións.

2. No suposto dos organismos autónomos e entes
de dereito público dependentes ou adscritos á Xunta
de Galicia, estarán suxeitos ó disposto no presente
decreto, con independencia da utilización, se é o
caso, da súa imaxe específica, suposto no que estarán
obrigados á utilización de ambas.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual
ou inferior rango se opoñan ó disposto no presente
decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o conselleiro da Presidencia,
Relacións Institucionais e Administración Pública
para fixa-las condicións nas que o código de iden-
tificación corporativa da Xunta de Galicia deberá
ser utilizado en cada caso concreto e, en xeral, para
dictar cantas disposicións sexan necesarias para o
desenvolvemento do disposto neste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o mesmo
día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte de febreiro de dous
mil tres.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jaime Pita Varela
Conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais
e Administración Pública
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CONSELERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS,
EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

Orde do 27 de febreiro de 2003 pola que
se regulariza a inscrición de ficheiros
automatizados de datos de carácter per-
soal existentes na Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro (BOE,
nº 298, do 14 de decembro), regula o tratamento
de datos de carácter persoal rexistrados en soportes
físicos, así como o uso posterior destes datos polos
sectores público e privado.

A finalidade desta regulación é protexe-los derei-
tos fundamentais das persoas físicas e especialmente
o seu honor e intimidade, tanto persoal como
familiar.

No seu artigo 20.1º disponse que a creación, modi-
ficación ou supresión dos ficheiros das administra-
cións públicas só poderá facerse por medio dunha
disposición xeral publicada no BOE ou diario oficial
correspondente.

A conveniencia de adapta-la inscrición de deter-
minados ficheiros creados pola Orde do 27 de xullo
de 1994 (Diario Oficial de Galicia nº 146, do 30
de xullo) ó cambio lexislativo operado na materia
xustifica a súa modificación, limitada no presente
caso, ó cambio dalgunhas das características defi-
nidoras de determinados ficheiros existentes.

En consecuencia, en virtude das facultades que me
confire o artigo 34.6º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta de Galicia e do seu presidente,
modificada parcialmente pola Lei 11/1988, do 20 de
outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

A presente orde ten por obxecto a regularización
das inscricións dos ficheiros da Consellería de Asun-
tos Sociais, Emprego e Relacións Laborais publi-
cados na Orde do 27 de xullo de 1994 pola que
se crearon os ficheiros automatizados de datos de
carácter persoal da Consellería de Sanidade e Ser-
vicios Sociais.

Artigo 2º.-Contido.

A información esixida no artigo 20.2º da Lei orgá-
nica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal para as disposicións
de modificación de ficheiros está contida no anexo
desta orde, en cada un dos ficheiros creados.

Artigo 3º.-Finalidade e uso dos ficheiros.

Os datos de carácter persoal, rexistrados nos
ficheiros automatizados da Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais modificados
pola presente orde só serán utilizados para os fins

expresamente previstos no anexo e por persoal debi-
damente autorizado.

Artigo 4º.-Cesión de datos.

No suposto de cesión de datos ás administracións
públicas haberá que se ater ó disposto na normativa
vixente.

Artigo 5º.-Medidas de seguridade.

As medidas de seguridade dos ficheiros, e en fun-
ción do nivel en que estes se clasifican, están espe-
cificadas no correspondente documento de segu-
ridade.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2003.

María José Cimadevila Cea
Conselleira de Asuntos Sociais, Emprego

e Relacions Laborais

ANEXO

Pensións non contributivas:

a) Finalidade e usos previstos para o mesmo.

Xestión e tramitación de expedientes de pensións
non contributivas, para exercer así as atribucións,
competencias e funcións en materia de política esta-
blecidas para esta consellería.

b) Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda
obter datos de carácter persoal ou que resulten obri-
gados a subministralos.

Pensionistas e solicitantes de pensións non con-
tributivas residentes na Comunidade Autónoma
galega.

c) Procedemento de recollida de datos.

Declaración e formularios.

Rexistros públicos.

Administracións públicas.

d) Estructura básica do ficheiro.

Base de datos.

e) Tipo de datos incluídos no ficheiro.

Datos de carácter persoal: estado civil, datos da
familia, data de nacemento, lugar de nacemento,
sexo, nacionalidade.

Datos de carácter identificativo: DNI. NSS/MU-
TUALIDAD, nome e apelidos, enderezo, teléfono.

Datos de circunstancias sociais: propiedades,
posesións.

Datos económicos: datos bancarios, actividades e
negocios, ingresos, rendas, investimentos, bens.


