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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

 

CÓDIGO DA SERIE: 616 

DENOMINACIÓN:  

Expedientes de axudas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o 

uso e normalización da lingua galega. 

ORGANISMO PRODUTOR: 

Consellería de Presidencia. Dirección Xeral de Medios de Comunicación 

Social. Subdirección Xeral de Planificación. Servizo de Estudios e Análises. 

(01-02-1983/12-10-1983). 

 

Consellería da Presidencia. Dirección Xeral de Medios de Comunicación 

Social. Servizo de Estudios e Análises. 

(19-10-1983/19-11-1986). 

 

Consellería da Presidencia = Consellería da Presidencia e Administración 

Pública. Dirección Xeral de Medios de Comunicación Social. Servizo de 

Estudios e Análises. 

(20-11-1986/13-05-1988). 

 

Consellería da Presidencia e Administración Pública. Dirección Xeral de 

Medios de Comunicación. Servizo de Estudios e Análises. 

(14-05-1988/05-02-1990). 
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Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno/Dirección 

Xeral de Medios de Comunicación. Servizo de Estudios e Análises. 

(22-03-1990/07-07-1991). 

 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral de Comunicación. Subdirección Xeral 

de Xestión. Servizo de Estudios e Análises. 

(22-07-1991/06-06-1996). 

 

Consellería de Cultura e Comunicación Social. Dirección Xeral de Medios de 

Comunicación Social e Audiovisual. Subdirección Xeral de 

Telecomunicacións e Audiovisual. Servizo de Estudios e Análises. 

(27-06-1996/09-12-1997). 

 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral para as Relacións cos Medios 

Informativos. Servizo de Coordinación Administrativa e Xestión 

Orzamentaria. 

(21-01-1998/12-01-1999). 

 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral para as Relacións cos Medios 

Informativos. Servizo de Coordinación Administrativa e Xestión 

Orzamentaria. 

(13-01-1999/17-12-2001). 

 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral para as Relacións cos Medios 

Informativos. Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa e Xestión 

Orzamentaria 

(09-02-2002/20-01-2003). 

 



 

 
         Arquivo de Galicia 

 
 

IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE SERIES DOCUMENTAIS 

 

Arquivo de Galicia. Identificación e avaliación de series documentais.  

ALTA DIRECCIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA. Comunicación e Medios 

616:  Expedientes de axudas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o uso e difusión da lingua galega.  Páxina 3 
 

 

3 

 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral para as Relacións cos Medios 

Informativos. Servizo de Coordinación Administrativa e Xestión 

Orzamentaria. 

(21-01-2003/12-08-2005). 

 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral de Comunicación. Subdirección Xeral 

de Coordinación Administrativa e Xestión Orzamentaria. 

(17-03-2006/19-06-2009). 

Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral de Medios. Subdirección Xeral de 

Réxime Xurídico e Xestión de Medios Audiovisuais. 

(20-06-2009/). 

DATAS EXTREMAS: 

1984/ 

CARACTERES EXTERNOS: 

CLASE: textual, electrónico 

SOPORTE: papel, informático (a partir de 1994). 

FORMATO: expediente 

FORMA: Orixinal 

VOLUME: 73 unidades de instalación / 10.4 m 

 

DEFINICIÓN DO CONTIDO: 

Trátase de expedientes de subvencións destinadas ás empresas que 

publiquen, ou difundan, informacións, programas, artigos, reportaxes, 

colaboracións ou seccións orientadas a alentar a defensa da identidade de 
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Galicia, a promoción dos seus valores, a normalización da lingua e a 

difusión da súa cultura. Na súa produción informativa deberá ter un especial 

protagonismo o idioma galego. 

 

LEXISLACIÓN: 

Autonómica 

Decreto 417/1990, do 31 de xullo, polo que se regulan as axudas a 

empresas periodísticas e de radiodifusión así como a publicidade 

institucional. DOG nº 157, 10 de agosto de 1990. 

 

Decreto 71/1999, do 18 de marzo, polo que se regulan as axudas a 

empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 63, 5 de abril de 1999. 

 

Decreto 37/2000, do 18 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 

71/1999, do 18 de marzo, polo que se regulan as axudas a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 42, 1 de marzo de 2000. 

 

Decreto 96/2004, do 13 de maio, polo que se modifica o Decreto 71/1999, 

do 18 de marzo, polo que se regulan as axudas a empresas xornalísticas e 

de radiodifusión. DOG nº 96, 20 de maio de 2004. 
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Ordes de convocatoria: 

Orde do 1 de decembro de 1983 pola que se regula a concesión de axudas 

económicas a empresas editoriais en lingua galega. DOG nº 196, 24 de 

decembro de 1983. 

 

Orde do 1 de decembro de 1984 pola que se regula a concesión de axudas 

económicas a empresas periodísticas de publicacións periódicas non diarias 

e a empresas de radiodifusión por uso e normalización da lingua galega 

durante 1984. DOG nº 245, 22 de decembro de 1984. 

 

Orde do 1 de febreiro de 1985 pola que se complementa a orde do 1 de 

decembro de 1984, reguladora da concesión de axudas a empresas 

periódicas de publicacións periódicas non diarias e a empresas de 

radiodifusión por uso e normalización da lingua galega durante 1984 DOG 

nº 40, 26 de febreiro de 1985. 

 

Orde pola que se regula a concesión de axudas económicas a empresas 

periodísticas de publicacións periódicas non diarias por uso e normalización 

da lingua galega durante 1986. DOG nº 252, 29 de decembro de 1986. 

 

Orde do 30 de outubro de 1987 pola que se regula a concesión de axudas 

económicas a empresas periodísticas de publicacións periódicas non diarias 

por uso e normalización da lingua galega durante 1987 DOG nº 219, 13 de 

novembro de 1987. 

 

Orde do 11 de novembro de 1988 pola que se regula a concesión de axudas 

económicas a empresas periodísticas e de radiodifusión por uso e 
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normalización da lingua galega durante 1988. DOG nº 219, 15 de novembro 

de 1988. 

 

Orde do 2 de xuño de 1989 pola que se regula a concesión de axudas 

económicas a empresas periodísticas e de radiodifusión polo uso da lingua 

galega durante 1989. DOG nº 110, 9 de xuño de 1989. 

 

Orde do 2 de outubro de 1990 pola que se convoca a concesión de axudas 

económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 202 do 15 

de outubro 1990. 

 

Orde do 11 de marzo de 1991 pola que se convoca a concesión de axudas 

económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 92, 15 de 

maio de 1991; Corrección de erros. DOG nº 103, 31 de maio de 1991. 

 

Orde do 2 de setembro de 1991 pola que se modifica parcialmente a orde 

de 11 de marzo de 1991 pola que se convoca a concesión de axudas 

económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 183, 24 de 

setembro de 1991. 

 

Orde do 2 de xullo de 1992 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 134, 13 de 

xullo de 1992. 

 

Orde do 19 de maio de 1993 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 106, 7 de 

xuño de 1993. 
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Orde do 30 de setembro de 1994 pola que se anuncia a concesión de 

axudas económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 

193, 5 de outubro de 1994. 

 

Orde do 24 de xullo de 1995 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 146, 1 de 

agosto de 1995. 

 

Orde do 19 de setembro de 1996 pola que se anuncia a concesión de 

axudas económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 

189, 26 de setembro de 1996. 

 

Orde do 13 de maio de 1997 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 99, 26 de maio de 1997.  

 

Orde do 19 de xuño de 1998 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 123, 29 de xuño de 1998. 

 

Orde do 10 de maio de 1999 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 97, 24 de maio de 1999. 

 

Orde do 28 de marzo de 2000 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 68, 6 de abril de 2000. 
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Orde do 30 de marzo de 2001 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 72, 11 de abril de 2001. 

 

Orde do 30 de maio de 2002 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 108, 6 de xuño de 2002. 

 

Orde do 29 de abril de 2003 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 88, 8 de maio de 2003. 

 

Orde do 28 de maio de 2004 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 107, 4 de xuño de 2004. 

 

Orde do 19 de abril de 2005 pola que se anuncia a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 80, 27 de abril de 2005. 

 

Resolución do 27 de decembro de 2006, da Secretaría Xeral de 

Comunicación, pola que se establecen, para o ano 2007, axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 6, 9 de xaneiro de 2007. 

 

Resolución do 19 de novembro 2007, da Secretaría Xeral de Comunicación, 

pola que se establecen, para o ano 2008, axudas económicas, en réxime de 

concorrencia competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e de 

radiodifusión. DOG nº 249, 27 de decembro de 2007. 
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Resolución do 21 de novembro de 2008, da Secretaría Xeral de 

Comunicación, pola que se establecen, para o ano 2009, axudas 

económicas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a empresas 

xornalísticas e de radiodifusión. DOG nº 234, 2 de decembro de 2008. 

 

Resolución do 16 de setembro de 2010, da Secretaría Xeral de Medios, pola 

que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas 

económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a 

empresas xornalísticas e de radiodifusión e se procede á súa convocatoria 

para o ano 2010. DOG nº 181, 20 de setembro de 2010. 

 

PROCEDEMENTO: 

Códigos de procedemento: 

PR902A (1994/1995; 1998/2005). 

Axudas económicas a empresas periodísticas e de radiodifusión.  

 

CJ902A: (1996/1997). 

Axudas económicas a empresas periodísticas e de radiodifusión.  

 

PR852A: (2006/). 

 

Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.  

Procedemento: 

1. Publicación da convocatoria da subvención. 

2. Presentación as solicitudes (Tramitación telemática dende 2007).. 



 

 
         Arquivo de Galicia 

 
 

IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE SERIES DOCUMENTAIS 

 

Arquivo de Galicia. Identificación e avaliación de series documentais.  

ALTA DIRECCIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA. Comunicación e Medios 

616:  Expedientes de axudas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o uso e difusión da lingua galega.  Páxina 10 
 

 

10 

 

3. Valoración de solicitudes pola comisión de valoración. 

4. Redacción da proposta de resolución en base aos acordos da comisión 

de valoración de solicitudes. 

5. Ditado da resolución definitiva. 

6. Comunicación da resolución aos solicitantes. 

7. Aceptación ou renuncia á subvención. 

8. Xustificación das actividades realizadas. 

9. Liquidación e pagamento das axudas. 

 

DOCUMENTOS QUE FORMAN A UNIDADE DOCUMENTAL: 

1. Orde de convocatoria de axudas debidamente informada. 

2. Solicitude acompañada de toda a documentación esixida na orde. 

3. Nomeamentos dos membros, convocatorias ás sesións e actas da 

comisión de valoración.  

4. Proposta provisional de beneficiarios, por parte da comisión avaliadora. 

5. Proposta de resolución por parte da comisión avaliadora.. 

6. Resolución definitiva. 

7. Notificación aos interesados ou publicación da resolución. 

8. Comunicación de aceptación ou renuncia dos solicitantes. 

9. Documentación xustificativa do gasto obxecto de subvención ou axuda. 

10.Documentación do pagamento da axuda (memoria, documentos 

contables, etc.). 

ORDENACIÓN  

Cronolóxica – numérica. 
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INSTRUMENTOS DE DESCRICIÓN/CONTROL 

Bases de datos: 

CS(79-01)94-07(act.12-09).mdb 

PX_CS(98-04)10.mdb 

PX-CTD(79-94)84-98.mdb 

 

ÁREA DE VALORACIÓN 
 

 

VALOR ADMINISTRATIVO:  

Si, durante a vixencia do trámite das axudas, ata o remate total da 

tramitación, ata un máximo de 4 anos despois como prazo para 

interposición de recurso extraordinario de revisión. Os expedientes 

afectados por reclamación ou recurso non se lles aplicarán estes prazos. 

 

VALOR LEGAL-XURÍDICO: 

Si, mínimo de catro anos como testemuño da dita concesión de axuda 

económica e das obrigas e dereitos adquiridos.  

 

VALOR INFORMATIVO-HISTÓRICO: 

Os expedientes testemuñan os apoios económicos da Administración de 

Galicia a empresas xornalísticas e de radiodifusión en relación co uso e 

difusión da lingua galega. 

 

SERIES RELACIONADAS: 

 

SERIES PRECEDENTES: 
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SERIES PARALELAS: 

 

SERIES SUBORDINADAS: 

 

SERIES DUPLICADAS: 

 

SERIES DESCENDENTES 

 

DOCUMENTOS COMPILADORES: 

 

ESTIMACIÓN DA FRECUENCIA DE CONSULTA 

 

PRAZO DE TRANSFERENCIA:  

Ao Arquivo da central ao remate do ano en que finaliza a tramitación. 

Ao arquivo intermedio aos 5 anos da finalización do trámite. 

Ao arquivo histórico aos 10 anos o resultante da selección. 

 

RÉXIME DE ACCESO:  

Libre, de acordo co establecido polo artigo 37 da Lei 30/1992. No caso de 

datos persoais dos responsables de entidades será restrinxido nos termos 

alí establecidos, no artigo 15 da Lei Orgánica 15/1999 e os artigos 27, 28, 

29 e 30 do Real decreto 1720/2007.  

 

ÁREA DE SELECCIÓN 
 

Referencias ao ditaminado por outras comisións de avaliación: 
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Non existen referencias. 

 

 

Proposta: 

Conservación parcial dos expedientes no arquivo intermedio. É dicir, 

daquelas partes que inclúen información xeral: orde de convocatoria, 

informes, resolucións, nomeamentos dos membros da comisión de 

valoración de solicitudes, actas da comisión de valoración de solicitudes, 

documentos contables RC, A, D). 

 

ÁREA DE NOTAS 
 

- IDENTIFICACIÓN. Denominación: estas subvencións outórganse aos 

medios en función dunha porcentaxe de publicacións en lingua galega. As 

ordes reflectían isto nos anos 1980, a partir de 1990 non se alude no título 

das ordes pero si no contido. 

 

- SELECCIÓN. Proposta: os expedientes custodiados no Arquivo de Galicia 

que inclúen información xeral son:  

 

29333-0009 1991 

50658-0001 1999 

50661-0001 2000 

1926-0001 2002 

1927-0013 2003 

1937-0011 2004 

 

Para as convocatorias dos anos nos que non se conservan os expedientes 

con esta clase de información,  recoméndase a conservación total. 
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Ademais as unidades de instalación que seguen conteñen parte expedientes 

que inclúen unha parte desa información ou outra que pode ser relevante:  

 

30949-0006 Relación das axudas concedidas a 

empresas editorias en Lingua Galega 
nos anos 1983 ó 1985. 

30949-0005 Acta da comisión que examina as 

solicitudes presentadas para a 
concesión de axudas económicas a 

empresas xornalísticas de 
publicacións periódicas non diarias 
por uso e normalización da Lingua 

Galega durante o ano 1986. Inclúe 
proposta de resolución. Orde do 15 

de Decembro de 1986. 
30949-0004 Copia da relación de solicitantes que 

optan as axudas económicas a 
empresas xornalísticas e de 
radiofusión polo uso e normalización 

da lingua galega durante o ano 
1988. 

29333-0007 Resolución da solicitude de axuda 
económica "El Progreso de Lugo, 
S.L." para el "El Progreso"; listado 

de axudas e convenios aos medios 
en 1991; cadro de "convenio tipo de 

colaboración entre a Conselleria da 
Presidencia e Administración Pública 
e as diferentes entidades. 

29333-0002 Copia de documento contable fase 
D-OK, relativo ao expediente de 

gasto para Concesión de Empresas 
Periodísticas e de Radiodifusión con 
cargo á aplicación orzamentaria 

14.02.361A.470.00 e 
14.02.361A.47, proposto pola 

Dirección Xeral de Medios de 
Comunicación; actas da Comisión de 
Axudas económicas a empresas 

periodísticas e de radiodifusión; 
documentos contables, proposta da 
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Comisión e Resolución do Excmo. 
Sr. Conselleiro, relativas ao 

expediente de concesión de axudas 
económicas a empresas periodísticas 

e de radiodifusión, aos efectos 
económicos oportunos 

 

 

 

ÁREA DE CONTROL 
 

Data de elaboración: febreiro de 2011. 

Revisión: marzo de 2013.  

 


