CONSELLO DE AVALIACIÓN DOCUMENTAL DE
GALICIA
INFORME DE ACTIVIDADE

O Consello de Avaliación Documental de Galicia
-

Órgano colexiado consultivo e de asesoramento da Administración autonómica de Galicia,
adscrito á consellería competente en materia de arquivos e patrimonio documental

-

O seu marco de funcionamento establécese no Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que
se regula a súa composición e funcionamento así como o procedemento de avaliación e
selección de documentos (DOG núm. 34 do 19 de febreiro de 2016)

-

O Consello de Avaliación Documental de Galicia queda constituído na 1º sesión ordinaria
celebrada o día 14 de xullo de 2016
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Finalidade
O estudo e ditame das cuestións relativas á cualificación e utilización dos documentos
producidos, recibidos ou acumulados no exercicio das súas funcións polas institucións,
administracións e organismos públicos e empresas e entidades deles dependentes, así como a
súa integración nos arquivos e ao réxime de acceso e inutilidade administrativa de tales
documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, tal como establece o artigo 34 da Lei
7/2014, do 26 de setembro de arquivos e documentos de Galicia
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Funcións
❑ Propoñer con carácter preceptivo ao órgano superior en materia de arquivos e patrimonio
documental os criterios de avaliación para a selección, transferencia da custodia e o acceso
aos documentos para a súa aprobación
❑ Informar con carácter preceptivo as propostas de avaliación dos documentos de titularidade
pública
❑ Informar con carácter preceptivo os criterios de conservación dos procedementos
administrativos electrónicos
❑ Elaborar as táboas de avaliación documental das series sometidas ao seu ditame e a súa
elevación á persoa titular da consellería con competencias en materia de arquivos e
patrimonio documental

❑ Promover acordos de carácter xeral relativos aos prazos de conservación ou eliminación e
acceso daquelas series documentais comúns a todas as administracións públicas galegas
❑ Supervisar as táboas de avaliación dos consellos cualificadores doutras institucións galegas
que custodien documentos considerados patrimonio documental galego
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Actividade do Consello: propostas de avaliación de
documentos de titularidade pública
Dende xullo de 2016:

-

Recibíronse 68 propostas de avaliación documental
-

-

35 propostas da Administración autonómica
23 propostas da Administración local
10 propostas das Universidades galegas

Ditamináronse favorablemente 63 propostas
-

30 Administración autonómica
23 da Administración local
10 de Universidades
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Actividade do Consello: Ditame
SELECCIÓN
❑ Conservación permanente: 19 series documentais
❑ Eliminación parcial: 32 series documentais
▪ Conservación dunha parte do expediente (expediente xeral, actas, resolución…)
▪ Eliminación das solicitudes ou expedientes persoais

❑ Eliminación total: 12 series documentais. Obriga de conservar una mostra da documentación
a eliminar
ACCESO
❑ 10 series de libre acceso

❑ 53 series de acceso restrinxido
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Actividade do Consello: Táboas de avaliación documental
-

Elaboráronse 63 táboas de avaliación documental, que se aprobaron mediante resolución do

titular da consellería con competencias en materia de arquivos, o que deu lugar á publicación dos
seus extractos no DOG:

-

Táboas T01-T011: orde do 10 de xaneiro de 2018 (DOG núm. 23 do 1 febreiro de 2018)

-

Táboas T012-T013: orde do 29 de xaneiro de 2018 (DOG núm. 35 do 19 de febreiro de 2018)

-

Táboas T014-T020: orde do 10 de maio de 2019 (DOG núm. 97 do 23 de maio de 2019)

-

Táboas T021-T036: orde do 20 de decembro de 2019 (DOG núm. 4 do 8 de xaneiro de 2020)

-

Táboas T037-T043: orde do 19 de febreiro de 2020 (DOG núm. 45 do 6 de marzo de 2020)

-

Táboas T044-T054: orde do 16 de febreiro de 2021 (DOG núm. 38, do 25 de febreiro de 2021)

-

Táboas T055-T063: orde do 7 de xuño de 2021 (DOG núm. 116, do 21 de xuño de 2021)
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Actividade do Consello: solicitudes de eliminación de
documentos (Procedemento CT111B)
- Tramitáronse 43 expedientes de eliminación de documentos:
- Administración Autonómica: eliminación de 39.621 unidades de instalación (u.i.)
- Administración local: eliminación de 3.182 unidades de instalación (u.i.)
- Universidades galegas: eliminación de 3.142 unidades de instalación (u.i.)

8

Actividade do Consello: resumo por anos
Estatísticas Consello de Avaliación Documental de Galicia
ESTUDOS PRESENTADOS
Administración autonómica
Administración Local
Universidades
PUBLICACIÓN TÁBOAS
Administración autonómica
Administración Local
Universidades
SOLICITUDES DE ELIMINACIÓN
Administración autonómica
Administración Local
Universidades
Outros
VOLUME DOCUMENTAL A ELIMINAR
Administración autonómica
Administración Local
Universidades
Outros

2016
3
3
0
0
0

2017
15
4
11
0
0

0

0

0

0

2018
7
5
2
0
13
2
11
0
2
1
1

2019
16
2
9
5
7
5
2
0
7
7

11.523
11.523

12.614
12.158
456

2020
18
17
1
0
23
8
10
5
21
12
2
7
0
19.219
15.940
138
3.142

2021
9
4
0
5
20
15
0
5
13
10
3
0
2.588
2.588

TOTAL
68
35
23
10
63
30
23
10
43
30
6
7
0
45.945
39.621
3.182
3.142
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Actividade do Consello: resumo
Estudos presentados

68

Táboas de avaliación publicadas

63

Solicitudes de eliminación recibidas

43

Volume documental autorizado para eliminar

45.945 unidades de instalación
(5.283,68 metros lineais)

Eliminación física executada

29.065 unidades de instalación
(3.342,48 metros lineais)
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Táboas de avaliación
documental aprobadas
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (1)
Procedencia

Denominación Serie

Selección

Cód_táboa

DOG

Administración Xeral.
Función Pública
Benestar social. Acción
social
Benestar social. Acción
social
Benestar social. Acción
social

Expedientes de axudas do Fondo de Acción social para o persoal ao
servizo da Xunta de Galicia
Expedientes de concesión da renda de inclusión social de Galicia (RISGA)

T012

19/02/2018

T052

25/02/2021

T042

06/03/2020

T054

25/02/2021

Consumo

Expedientes sancionadores en materia de consumo

T063

21/06/2021

Consumo

Expedientes de arbitraxe en materia de consumo

T062

21/06/2021

Consumo

Expedientes de reclamacións en materia de consumo

T061

21/06/2021

Cultura. Protección do
patrimonio

Expedientes de autorización de actividades arqueolóxicas

Eliminación
parcial
Eliminación
parcial
Eliminación
parcial
Conservació
n
permanente
Eliminación
parcial
Eliminación
parcial
Eliminación
parcial
Conservació
n
permanente

T053

25/02/2021

Expedientes de prestación por fillas e fillos menores de tres anos a cargo
Expedientes de xestión de prestacións da Lei de Integración social de
minusválidos (LISMI)
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (2)
Código táboa

DOG

Eliminación parcial

T035

08/01/2020

Eliminación parcial

T014

23/05/2019

Eliminación parcial

T015

23/05/2019

Eliminación parcial

T016

23/05/2019

Eliminación parcial

T038

06/03/2020

Facenda. Planificación orzamentaria Expedientes de elaboración de informes en materia de
Eliminación total
planificación económica e fondos comunitarios para aprobación
das bases reguladoras de subvencións
Facenda. Xestión tributaria
Expedientes de xestión do imposto de transmisións
Eliminación total
patrimoniais de determinados medios de transporte usados
entre particulares
Medio mariño
Expedientes de permiso de explotación a pé de recursos
Eliminación parcial
mariños (PERMEX)
Medio Rural. Agricultura, Gandería e Documentos de Identificación Bovina
Eliminación total
política agroalimentaria

T039

06/03/2020

T017

23/05/2019

T018

23/05/2019

T043

06/03/2020

Procedencia

Denominación Serie

Selección

Educación. Educación non
universitaria

Expedientes de acceso aos corpos de catedráticos de ensino
secundario, de artes plásticas e deseño e de Escolas Oficiais de
Idiomas
Expedientes de concursos de traslados do persoal docente de
ensinanzas medias
Expedientes de probas selectivas do persoal docente de
ensinanza secundaria
Expedientes de axudas para actividades de formación de
alumnado en linguas extranxeiras
Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución
ou interinidade do profesorado de ensinanza secundaria

Educación. Educación non
universitaria
Educación. Educación non
universitaria
Educación. Educación non
universitaria
Educación. Educación non
universitaria
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (3)
Procedencia

Denominación Serie

Selección
Eliminación parcial

Código
táboa
T041

Sanidade. Asistencia
sanitaria

Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal
funcionario do sistema público de saúde

Sanidade. Asistencia
sanitaria

06/03/2020

Expedientes dos concursos de traslados do persoal
estatutario do sistema público de saúde

Eliminación parcial

T040

06/03/2020

Sanidade. Asistencia
sanitaria

Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal
estatutario do sistema público de saúde

Eliminación parcial

T036

08/01/2020

Traballo. Promoción e
fomento do emprego
Traballo. Promoción e
fomento do emprego

Expedientes de rexistro dos contratos laborais

Eliminación total

T013

19/02/2018

Expedientes de avaliación e recoñecemento de
competencias profesionais

Eliminación parcial

T045

25/02/2021

Traballo. Promoción e
fomento do emprego
Transporte

Expedientes de catalogación dun vehículo como histórico

Conservación
permanente
Eliminación total

T044

25/02/2021

T046

25/02/2021

Xestión forestal. Defensa
contra incendios

Partes de incendios forestais

Eliminación parcial

T060

21/06/2021

Expedientes sancionadores en materia de transportes por
estrada

DOG
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (4)
Procedencia
Xustiza

Denominación Serie
Expedientes de recoñecemento do dereito á
asistencia xurídica gratuíta

Selección
Eliminación parcial

Cód_táboa
T048

DOG
25/02/2021

Xustiza

Expedientes de impugnacións das resolucións
de asistencia xurídica gratuíta

Eliminación parcial

T049

25/02/2021

Xustiza

Expedientes de insostibilidade da pretensión de Eliminación parcial
asistencia xurídica gratuíta

T050

25/02/2021

Xustiza

Queixas e reclamacións por actuacións dos
profesionais nos casos de asistencia xurídica
gratuíta

Eliminación parcial

T051

25/02/2021

Xustiza

Expedientes de asistencia xurídica gratuíta (serie Eliminación parcial
xenérica)

T047

25/02/2021
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN LOCAL (1)
Procedencia
Concellos

Concellos

Denominación Serie
Expedientes do imposto sobre o
incremento do valor dos terreos de
natureza urbana
Libros de actas de sesións do Pleno

Concellos

Libros de actas da Comisión de Goberno

Concellos

Libros rexistro de entrada de documentos

Concellos
Concellos

Expedientes xerais de quintas
Libros rexistro de saída de documentos

Concellos

Expedientes do Imposto sobre circulación
de vehículos

Selección
Eliminación total

Conservación
permanente
Conservación
permanente
Conservación
permanente
Eliminación parcial
Conservación
permanente
Eliminación total

Cód_táboa
T007

DOG
01/02/2018

T008

01/02/2018

T009

01/02/2018

T010

01/02/2018

T037
T011

06/03/2020
01/02/2018

T024

08/01/2020
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN LOCAL (2)
Procedencia
Concellos

Denominación Serie
Expedientes de expropiación forzosa

Concellos

Expedientes de obras menores

Selección
Conservación
permanente
Eliminación parcial

Concellos

Expedientes de taxas e prezos públicos

Concellos

Padróns e listas cobratorias de taxas e
prezos públicos
Concellos
Padróns do Imposto sobre circulación de
vehículos
Deputacións provinciais Libros de actas do Pleno
Deputacións provinciais Expedientes de sesións de Comisións
Informativas
Deputacións provinciais Libros de actas de Comisións Informativas

Cód_táboa
T021

DOG
08/01/2020

T022

08/01/2020

Eliminación total

T026

08/01/2020

Eliminación total

T025

08/01/2020

Eliminación total

T023

08/01/2020

Conservación
permanente
Conservación
permanente
Conservación
permanente

T001

01/02/2018

T019

23/05/2019

T020

23/05/2019
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN LOCAL (3)
Procedencia
Deputacións provinciais

Denominación Serie
Mocións

Selección
Conservación permanente

Código táboa
DOG
T028
08/01/2020

Deputacións provinciais

Resolucións presidenciais

Conservación permanente

T027

08/01/2020

Deputacións provinciais

Expedientes de constitución da Corporación Conservación permanente

T029

08/01/2020

Deputacións provinciais

Libros rexistro de saída de documentos

Conservación permanente

T006

01/02/2018

Deputacións provinciais

Libros rexistro de entrada de documentos

Conservación permanente

T005

01/02/2018

Deputacións provinciais

Libros de acordos da Comisión Xestora

Conservación permanente

T004

01/02/2018

Deputacións provinciais

Libros de actas da Comisión Xestora

Conservación permanente

T003

01/02/2018

Deputacións provinciais

Libros de actas da Comisión de Goberno

Conservación permanente

T002

01/02/2018
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Táboas de avaliación documental aprobadas
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (1)
Procedencia
Universidades

Denominación Serie
Expedientes de xestión do gasto e do pagamento

Universidades
Universidades

Código táboa

T030

DOG
08/01/2020

Expedientes de bolsas propias da Universidade. Bolsas comedor Eliminación parcial

T033

08/01/2020

Expedientes de programas de mobilidade internacional de
estudantes
Expedientes de prazas de aloxamento en residencias
universitarias públicas
Expedientes de probas de acceso para o persoal de
administración e servizos laboral fixo

Eliminación parcial

T055

21/06/2021

Eliminación parcial

T059

21/06/2021

Eliminación parcial

T058

21/06/2021

Universidades

Expedientes de probas de acceso para o persoal de
administración e servizos funcionario

Eliminación parcial

T057

21/06/2021

Universidades

Expedientes de modificacións orzamentarias

Eliminación total

T031

08/01/2020

Universidades

Expedientes de concursos públicos para a provisión de prazas
dos corpos docentes universitarios

Eliminación parcial

T056

21/06/2021

Universidades

Expedientes de eleccións ao Claustro Universitario

Eliminación parcial

T034

08/01/2020

Universidades

Expedientes de bolsas de carácter xeral do Ministerio

Eliminación parcial

T032

08/01/2020 19

Universidades
Universidades

Selección
Eliminación total

Eliminación de documentos
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Eliminación de documentos
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (1)
Procedencia/Ámbito competencial

Serie documental

Eliminación
autorizada
587 u.i.

Eliminación
executada
587 u.i.

2.161 u.i.

Sen executar

Administración xeral. Función Pública

Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social
para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia

Administración xeral. Función Pública

Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social
para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia

Benestar social. Acción social

Expedientes de concesión da renda de integración
social de Galicia (RISGA)
Expedientes de prestación por fillas e fillos menores
de tres anos a cargo
Expedientes de prestación por fillas e fillos menores
de tres anos a cargo
Expedientes de acceso aos corpos de catedráticos de
ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de
escolas oficiais de idiomas

287 u.i.

Sen executar

886 ui

886 u.i.

890 ui

890 u.i.

357 u.i.

357 u.i.

Educación. Educación non universitaria

Expedientes de axudas para actividades de formación
do alumnado en linguas estranxeiras

234 u.i.

234 u.i.

Educación. Educación non universitaria

Expedientes de concursos de traslados do persoal
docente de ensinanzas medias

246 u.i.

75 u.i.

Benestar Social. Acción social
Benestar Social. Acción social
Educación. Educación non universitaria
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Eliminación de documentos
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (2)
Procedencia/Ámbito
competencial
Educación. Educación non
universitaria
Educación. Educación non
universitaria
Educación. Educación non
universitaria
Facenda. Planificación
orzamentaria
Facenda. Xestión tributaria

Serie documental
Expedientes de probas selectivas do persoal docente de ensinanza
secundaria
Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou
interinidade de profesorado de ensino secundario
Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou
interinidade de profesorado de ensino secundario
Expedientes de elaboración de informes en materia de planificación
económica e fondos comunitarios para a aprobación das bases
reguladoras de subvencións
Expedientes de xestión do imposto de transmisións patrimoniais de
determinados medios de transporte usados entre particulares

Eliminación
autorizada
384 u.i.

Eliminación
executada
Sen executar

413 ui

413 u.i.

46 u.i.

Sen executar

261 ui

261 u.i.

8.629 u.i.

8.485 u.i.

1.129 u.i.

Sen executar

Facenda. Xestión tributaria

Expedientes de xestión do imposto de transmisións patrimoniais de
determinados medios de transporte usados entre particulares

Medio mariño

Expedientes de permiso de explotación a pé de recursos mariños
(Permex a pé)
Documentos de identificación bovina

868 u.i.

675 u.i.

1.052 u.i.

Sen executar

Documentos de identificación bovina

1.048 ui

647 u.i.

Medio Rural. Agricultura,
Gandería e política agroalimentaria

Medio Rural. Agricultura,
Gandería e política agroalimentaria
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Eliminación de documentos
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (3)
Procedencia/Ámbito
competencial
Educación. Educación non
universitaria
Educación. Educación non
universitaria

Serie documental
Expedientes de probas selectivas do persoal docente de ensinanza secundaria

Eliminación Eliminación
autorizada
executada
384 u.i.
Sen executar

Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou interinidade
de profesorado de ensino secundario

413 ui

413 u.i.

Educación. Educación non
universitaria

Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou interinidade
de profesorado de ensino secundario

46 u.i.

Sen executar

Facenda. Planificación
orzamentaria

Expedientes de elaboración de informes en materia de planificación económica
e fondos comunitarios para a aprobación das bases reguladoras de subvencións

261 ui

261 u.i.

Facenda. Xestión tributaria

Expedientes de xestión do imposto de transmisións patrimoniais de
determinados medios de transporte usados entre particulares

8.629 u.i.

8.485 u.i.

Facenda. Xestión tributaria

Expedientes de xestión do imposto de transmisións patrimoniais de
determinados medios de transporte usados entre particulares

1.129 u.i.

Sen executar

Medio mariño

Expedientes de permiso de explotación a pé de recursos mariños (Permex a pé)

868 u.i.

675 u.i.

1.052 u.i.

Sen executar

1.048 ui

647 u.i.

Medio Rural. Agricultura, Gandería Documentos de identificación bovina
e política agroalimentaria

Medio Rural. Agricultura, Gandería Documentos de identificación bovina
e política agroalimentaria
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Eliminación de documentos
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (4)
Procedencia/Ámbito
competencial
Sanidade. Asistencia sanitaria

Eliminación
autorizada
1.368 u.i.

Eliminación
executada
1.368 u.i.

126 ui

126 u.i.

11.523 U.I.

11.523 u.i

Traballo. Promoción e fomento Expedientes de avaliación e recoñecemento de competencias
do emprego
profesionais

757 u.i.

Sen executar

Traballo. Promoción e fomento Expedientes de avaliación e recoñecemento de competencias
do emprego
profesionais

94 u.i.

Sen executar

6273 u.i.

Sen executar

Sanidade. Asistencia sanitaria

Serie documental
Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal
estatutario do sistema público de saúde
Expedientes de concursos de traslados do persoal estatutario do
Sistema Público de Saúde

Traballo. Promoción e Fomento Expedientes do rexistro de contratos laborais
do Emprego

Xustiza

Expedientes de asistencia xurídica gratuíta (serie xenérica. T047,
T048, T049, T050, T051)
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Eliminación de documentos
ADMINISTRACIÓN LOCAL (1)

Procedencia/Ámbito
competencial
Concello de Ferrol

Serie documental
Expedientes do imposto sobre circulación de
vehículos

Eliminación
autorizada
43 u.i.

Eliminación
executada
43 u.i.

456 U.I.

456 u.i

95 u.i.

95 u.i.

Concello de Ferrol

Expedientes do imposto sobre o incremento do valor
dos terreos de natureza urbana

Concello de Ferrol

Expedientes de taxas e prezos públicos

Concello de Ferrol

Padróns do imposto de circulación de vehículos

78 u.i. (50 libros e 28
caixas)

Sen executar

Concello de Ferrol

Padróns e listas cobratorias de taxas e prezos
públicos

212 u.i. (208 libros e
4 caixas)

Sen executar

Concello de Vigo

Expedientes do imposto sobre o incremento do valor
dos terreos de natureza urbana

2.298 atados

Sen executar

25

Eliminación de documentos
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (1)
Procedencia/Ámbito
competencial

Eliminación
autorizada

Eliminación
executada

183 u.i.

Sen executar

9 u.i.

Sen executar

Universidade de Santiago de Expedientes de bolsas de carácter xeral do Ministerio
Compostela

564 u.i.

Sen executar

Universidade de Vigo

Expedientes de xestión do gasto e do pagamento

999 u.i.

999 u.i.

Universidade de Vigo

Expedientes de modificacións orzamentarias

79 u.i.

79 u.i.

Universidade de Vigo

Expedientes de bolsas de carácter xeral do Ministerio

1091 u.i.

1091 u.i.

Universidade de Vigo

Expedientes de bolsas propias da Universidade. Bolsas
comedor

217 u.i.

217 u.i.

Serie documental

Universidade de Santiago de Expedientes de xestión do gasto e do pagamento
Compostela
Universidade de Santiago de Expedientes de modificacións orzamentarias
Compostela
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