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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 

CÓDIGO DA SERIE: 1 

 

DENOMINACIÓN: 

Correspondencia: axudas de carácter humanitario. 

 

FUNCIÓN: Alta Dirección. Relacións institucionais, cooperación e acción 

exterior. Fomento. 

 

 

ÓRGANO PRODUCTOR: 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral do Presidente. Subdirección Xeral do 

Gabinete Técnico. 

(1991/2005). 

 

DATAS EXTREMAS: 

(1991/2005). 

 

CARACTERES EXTERNOS: 

CLASE: Textual, figurativo, audiovisual. 

SOPORTE: Papel e magnético. 

FORMATO: Expediente. 

FORMA: Orixinal. 

VOLUME: no Arquivo de Galicia: 29 u.i./4,14 m (1991/1994). 

 

DEFINICIÓN DO CONTIDO: 
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Son comunicacións recibidas pola Presidencia da Xunta de diferentes 

persoas e entidades para solicitar axudas discrecionais de tipo económico 

ou para a xestión de diversos asuntos como: xestións a favor de presos, 

maioritariamente cubanos, e  axudas para reunificación familiar, para a 

obtención da nacionalidade española ou permiso de residencia, para a 

inserción laboral, por situacións persoais de emerxencia económica ou 

cubrir necesidades por falta de recursos económicos dos peticionarios, de 

tipo xurídico...  

 

LEXISLACIÓN: 

Non existe ningunha norma específica que regule a súa recepción e 

produción. 

 

PROCEDEMENTO: 

Trátase dun procedemento non regrado 

 Recepción dos escritos dirixidos ao Presidente en solicitude da axuda, 

acompañados, ás veces, de documentos relacionados co asunto 

solicitado. 

 Traslado do asunto ao órgano que se considere máis axeitado para 

resolvelo. 

 

DOCUMENTOS QUE FORMAN A UNIDADE DOCUMENTAL: 

 Correspondencia de entrada e saída do Presidente, da Secretaría 

Xeral e do Gabinete. 

 Documentos que acompañan ás comunicacións. 

 Informes – resume da tramitación do asunto tratado. 

 

ORDENACIÓN  

Cronolóxica – Alfabética. 
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INSTRUMENTOS DE DESCRICIÓN/CONTROL 

Base de datos do Arquivo de Galicia: 

- PX110(90-04)06Act 

 

ÁREA DE VALORACIÓN 
 

 

 

VALOR ADMINISTRATIVO:  

Non, esta serie está pechada. O valor administrativo habería que 

determinalo no seu momento en función das axudas concedidas. 

 

VALOR LEGAL-XURÍDICO: 

É moi débil, pois estes documentos non acreditan a existencia dun dereito 

ou dunha obriga, senón máis ben a existencia dunha situación de 

necesidade. 

 

VALOR INFORMATIVO-HISTÓRICO: 

Relaciónase co apoio directo que a Presidencia da Xunta prestou a persoas 

que se atoparon en situacións de precariedade persoal, ben en Galicia ou 

ben no exterior durante o período 1991/2005. 

Esta documentación pode ser utilidade para a realización de estudos sobre 

este aspecto concreto do exercicio do poder na Xunta, e de forma concreta, 

sobre o modo de exercelo por parte de Manuel Fraga. Da mesma forma, 

pode ofrecer información de carácter sociolóxico sobre os solicitantes, as 

relacións exteriores do presidente derivadas das viaxes programadas pola 

Comisión de Acción Exterior da Xunta e pola Secretaría de Relacións coas 

Comunidades Galegas no Exterior, posterior Consellería de Emigración. 
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SERIES RELACIONADAS: 

 

SERIES PRECEDENTES: 

 

SERIES PARALELAS: 

 

SERIES SUBORDINADAS: 

 

SERIES DUPLICADAS: 

 

SERIES DESCENDENTES 

 

SERIES COMPILADORAS: 

 

ESTIMACIÓN DA FRECUENCIA DE CONSULTA: 

 

PRAZO DE TRANSFERENCIA:  

 

 

RÉXIME DE ACCESO:  

Restrinxido, contén datos protexidos. 

 

ÁREA DE SELECCIÓN 
 

Referencias ao ditaminado por outras comisións de avaliación: 

Non existen referencias 
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Proposta: 

Dado o seu valor informativo – histórico, proponse a conservación 

permanente desta serie.  

 

ÁREA DE NOTAS 
 

Expediente tipo 

Unidade de instalación 52244-0000. Asunto: xestións para presos de todo 

tipo. 

 

ÁREA DE CONTROL 
 

Data de elaboración: maio de 2011. 

Revisión final: xuño de 2013.  


