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Táboa de avaliación documental T0012

Código serie

Denominación da serie documental

Data inicial

AA-260

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

1985

Data final

Procedencia e unidade produtora

Data inicial

Data final

Consellería da Presidencia. Dirección Xeral da Función Pública. Servizo de

13/06/1984

19/11/1986

Consellería da Presidencia e Administración Pública. Dirección Xeral da 22/05/1990

06/09/1991

Xestión de Persoal.

Función Pública. Subdirección Xeral de Xestión de Persoal. Servizo de
Xestión e Programación
Consellería da Presidencia e Administración Pública. Dirección Xeral da 07/09/1991

2/12/1993

Función Pública. Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais.
Servizo de Relacións Laborais
Consellería da Presidencia e Administración Pública. Dirección Xeral da 18/08/1994

16/12/2001

Función Pública. Subdirección Xeral de Xestión de Persoal. Servizo de
Xestión e Programación
Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública. 18/12/2001
Dirección Xeral da Función Pública. Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e
Relacións Laborais. Servizo de Relacións Laborais

11/08/2005

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Dirección 04/01/2006

21/03/2007

Xeral da Función Pública. Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións
Laborais. Servizo de Relacións Laborais
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Dirección 22/03/2007
Xeral da Función Pública. Subdirección Xeral de Xestión, Programación e
Ordenación de Persoal. Servizo de Programación e Ordenación do Persoal
Consellería de Facenda e Función Pública. Dirección Xeral de Función
Pública. Subdirección xeral de Réxime xurídico e Relacións Laborais. Servizo
de Relacións Laborais

22/04/2009

21/04/2009
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Normativa aplicable
Título

Pub.

Data pub.

URL

Ámbito estatal
Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas BOE
185
para a reforma da Función Pública

núm. 03/08/1984 https://www.boe.es/buscar/pdf/19
84/BOE-A-1984-17387consolidado.pdf

Lei 9/1987, de 12 de maio de órganos de BOE
núm. 17/06/1987 https://www.boe.es/boe/dias/198
representación, determinación das 114
7/06/17/pdfs/A18284-18290.pdf
condicións de traballo e participación do
persoal ao servizo da Administracións
Públicas (derrogada pola Lei 7/2007)
Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto BOE núm. 89 13/04/2007 https://www.boe.es/boe/dias/200
Básico do Empregado Público.
7/04/13/pdfs/A16270-16299.pdf
Ámbito autonómico
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei da función pública de
Galicia.
Resolución do 20 de outubro de 2008, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se dispón o rexistro, o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de
Galicia, do convenio colectivo único para
o persoal laboral da Xunta de Galicia.
Lei 2/2009, do 23 de xuño, de
modificación do texto refundido da Lei da
función pública de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
marzo.
Convocatorias anuais

DOG
114

núm. 13/06/2008 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2008/20080613/Anuncio28AD
2_es.pdf

DOG
213

núm. 3/11/2008

DOG
122

núm. 24/06/2009 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2009/20090624/Anuncio2038E
_es.pdf

Resolución pola que se da publicidade o DOG núm. 8 11/01/1990
acordo da comisión técnica delegada da
mesa xeral de negociación da
Comunidade Autónoma de Galicia para
aplicación do fondo de acción social do
exercicio de 1989.
Resolución do 7 de maio de 1991, da DOG núm. 22/05/1991
Dirección Xeral de Traballo e Promoción 96
de Emprego, pola que se ordena a
publicación do texto do acordo subscrito
polos representantes da Administración
autonómica e as organizacións sindicais
presentes na Mesa Xeral de Negociación

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2008/20081103/Anuncio40826
_es.pdf

Cidade da Cultura. Monte Gaiás
15707-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 98154 54 00

de funcionarios e do Comité Intercentros
do persoal laboral, e aprobado polo
acordo do Consello da Xunta de Galicia do
4 de abril de 1991, sobre criterios de
reparto do fondo de acción social para o
exercicio do ano 1990 e fondo para
actividades
sociais,
culturais
e
recreativas.
Resolución do 23 de setembro de 1992,
da Dirección Xeral de Traballo e
Promoción de Emprego, pola que se
ordena a publicación do texto do acordo
subscrito polos representantes da
Administración autonómica e as
organizacións sindicais presentes na
Mesa Xeral de Negociación de
funcionarios e do Comité Intercentros do
persoal laboral, e aprobado polo Consello
da Xunta de Galicia do día 17 de
setembro de 1992, sobre criterios de
reparto do fondo de acción social para o
exercicio do ano 1991.
Resolución do 29 de outubro de 1993, da
Dirección Xeral de Traballo e Promoción
de Emprego, pola que se ordena a
publicación do texto do acordo subscrito
polos representantes da Administración
autonómica e as organizacións sindicais
presentes na Mesa Xeral de Negociación
de Funcionarios e do Comité Intercentros
do persoal laboral, e aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia do día 22 de
outubro de 1993, sobre criterios de
reparto do fondo de acción social para os
exercicios dos anos 1992 e 1993.
Resolución do 31 de outubro de 1994, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións sindicais representadas na
Mesa Xeral de Negociación de
Funcionarios e do Comité Intercentros do
persoal laboral e aprobado polo Consello
da Xunta de Galicia do día 27 de outubro
de 1994, sobre criterios de reparto do
fondo de acción social para o exercicio do
ano 1994.

DOG núm.
90

29/09/1992

DOG núm.
216

10/11/1993

DOG núm.
213

4/11/1994

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1994/19941104/Anuncio180D
E_1_gl.pdf

Núm. 223
Corrección de erros DOG nº 223, 18 de
novembro de 1994.

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1994/19941104/Anuncio180D
E_gl.pdf

1/11/1994

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1994/19941118/Anuncio192C
6_gl.pdf
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Corrección de erros. DOG nº 226, 23 de Núm. 226
novembro de 1994

23/11/1994
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1994/19941123/Anuncio19F82
_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1995/19950703/Anuncio221E_
gl.html

Resolución do 22 de xuño de 1995, da DOG núm.
Dirección Xeral de Relacións Laborais, 126
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións sindicais representadas
pola Mesa Xeral de Negociación de
Funcionarios e do Comité Intercentros do
persoal laboral, e aprobado polo Consello
da Xunta de Galicia o día 16 de xuño de
1995, sobre criterios de reparto do fondo
de acción social para o exercicio do ano
1995.
Núm. 135
Corrección de erros. DOG nº 135, do 14
de xullo de 1995.
Núm. 140
Corrección de erros. DOG nº 140, do 21
de xullo 1995.

3/07/1995

Resolución do 3 de xuño de 1996, da DOG núm.
Dirección Xeral de Relacións Laborais, 119
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións sindicais representadas na
mesa xeral de negociación de
funcionarios e do comité intercentros do
persoal laboral, e aprobado polo Consello
da Xunta de Galicia o día 24 de maio de
1996, sobre criterios de reparto do Fondo
de Acción Social para o exercicio do ano
1996.
Núm. 123

18/07/1996 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1996/19960618/Anuncio783A
_gl.html

Corrección de erros DOG nº 123, do 24 de
xuño de 1996.
Resolución do 30 de xuño de 1997, da DOG núm.
Dirección Xeral de Relacións Laborais, 136
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións sindicais representadas na
mesa xeral de negociación de
funcionarios e do comité intercentros do
persoal laboral e aprobado polo Consello

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1995/19950714/Anuncio8256_
gl.html
14/07/1995 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1995/19950721/Anuncio2C76_
gl.html
21/07/1995

https://www.xunta.gal/dog/Publica
24/06/1996 dos/1996/19960624/Anuncio7AEE
_gl.html
16/07/1997 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1997/19970716/Anuncio8C8A
_gl.html
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da Xunta de Galicia o día 18 de xuño de
1997, sobre criterios de reparto do fondo
de acción social para o exercicio do ano
1997.
Resolución do 17 de xullo de 1998, da DOG núm.
Dirección Xeral de Relacións Laborais, 146
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e a
organización sindical Confederación
Intersindical Galega (CIG) representada
na mesa xeral de negociación de
funcionarios e do comité intercentros do
persoal laboral, sobre criterios de reparto
do Fondo de Acción Social para o ano
1998 para todo o persoal ó servizo da
Administración da Xunta de Galicia,
aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia o día 10 de xullo de 1998.
Núm. 151
Corrección de erros DOG nº 151, do 6 de
agosto de 1998.
Resolución do 21 de xullo de 1999, da DOG núm.
Dirección Xeral de Relacións Laborais, 143
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións sindicais CIG, CC.OO., UGT
e CSI-CSIF representadas na Mesa Xeral
de Negociación de funcionarios e no
Comité Intercentros do persoal laboral, e
aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia o día 15 de xullo de 1999, sobre
criterios de reparto do Fondo de Acción
Social para o ano 1999.
Núm. 148
Corrección de erros. DOG nº 148, do 3 de
agosto de 1999.
Resolución do 26 de xullo de 2000, da DOG núm.
Dirección Xeral de Relacións Laborais, 151
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e a
organización
sindical
CC.OO.,
representadas na Mesa Xeral de
Negociación de funcionarios e no Comité
Intercentros do persoal laboral, así como
na Comisión de Concesión das Axudas de
Acción Social do ano 2000, e aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia o día 13
de xullo de 2000, sobre criterios de

30/07/1998 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1998/19980730/Anuncio6756_
gl.html

6/08/1998

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1998/19980806/Anuncio2CB2
_gl.html

27/07/1999 https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1999/19990727/AnuncioCDDE
_gl.html

3/08/1999

4/08/2000

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/1999/19990803/AnuncioD18A
_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2000/20000804/AnuncioFDFE_
gl.html
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reparto do fondo de acción social para o Núm. 157
ano 2000.
Corrección de erros. DOG nº 157, do 14
de agosto de 2000.
Resolución do 30 de xullo de 2001, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e a
organización
sindical
CC.OO.,
representadas na Mesa Xeral de
Negociación de funcionarios e no Comité
Intercentros do persoal laboral, así como
na Comisión de Concesión das Axudas de
Acción Social do ano 2001, e aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia o día 26
de xullo de 2001, sobre criterios de
reparto do fondo de acción social para o
ano 2001.
Resolución do 16 de setembro de 2002,
da Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións
sindicais
Comisións
Obreiras (CC.OO.), Unión Xeral de
Traballadores (UGT) e Central Sindical
Independente e de Funcionarios (CSICSIF), representadas na Mesa Xeral de
Negociación de Funcionarios e no Comité
Intercentros do Persoal Laboral, así como
na comisión de concesión das axudas de
acción social do ano 2002, aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia o 12 de
setembro de 2002 sobre criterios de
reparto do fondo de acción social para o
persoal da Xunta de Galicia para o ano
2002.
Resolución do 17 de setembro de 2003,
da Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións
sindicais
Comisións
Obreiras (CC.OO.), Unión Xeral de
Traballadores (UGT) e Central Sindical
Independente e de Funcionarios (CSICSIF), representadas na mesa xeral de
negociación de funcionarios e no comité
intercentros de persoal laboral, así como

DOG núm.
148

DOG
188

14/08/2000
https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2000/20000814/Anuncio1023E
_gl.html
1/08/2001

https://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2001/20010801/AnuncioC9AE
_gl.html

núm. 30/09/2002 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2002/20020930/Anuncio12FC
A_gl.pdf

DOG núm.
183

22/09/2003 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2003/20030922/Anuncio1B1F
A_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2003/20030922/Anuncio1B1F
A_1_gl.pdf
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na comisión de concesión das axudas de
acción social do ano 2003, e aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia o 11 de
setembro de 2003, sobre criterios de
reparto do fondo de acción social para o
persoal da Xunta de Galicia para o ano
2003.
Resolución do 10 de agosto de 2004, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións
sindicais
Comisións
Obreiras (CC.OO.), Unión Xeral de
Traballadores (UGT) e Central Sindical
Independente e de Funcionarios (CSICSIF), representadas na Mesa Xeral de
Negociación de Funcionarios e no Comité
Intercentros do Persoal Laboral, así como
na Comisión da Concesión das axudas de
acción social do ano 2004, aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia o 29 de xullo
de 2004, sobre criterios de reparto do
fondo de acción social para o persoal da
Xunta de Galicia para o ano 2004.
Resolución do 14 de novembro de 2005,
da Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións sindicais CC.OO., UGT, CIG
e CSI-CSIF, representadas na Mesa Xeral
de Negociación de Funcionarios e no
Comité Intercentros do Persoal Laboral,
así como na Comisión da Concesión das
Axudas de Acción Social do ano 2005,
sobre criterios de repartición do Fondo
de Acción Social para o persoal da Xunta
de Galicia para o ano 2005.
Resolución do 28 de decembro de 2006,
da Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións
sindicais
Comisións
Obreiras (CC.OO.), Unión Xeral de
Traballadores (UGT), Confederación
Intersindical Galega (CIG) e Central
Sindical Independente e de Funcionarios
(CSI-CSIF), representadas na Mesa Xeral
de Negociación de Funcionarios e no

DOG núm.
170

1/09/2004

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2004/20040901/Anuncio1739E
_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2004/20040901/Anuncio1739E
_1_gl.pdf

DOG núm.
224

22/11/2005 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2005/20051122/Anuncio2A23
E_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2005/20051122/Anuncio2A23
E_1_gl.pdf

DOG núm. 4 5/01/2007

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2007/20070105/AnuncioDCE_
gl.pdf
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Comité Intercentros do Persoal Laboral,
así como na Comisión da Concesión das
Axudas de Acción Social do ano 2006,
aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia o 21 de decembro de 2006, sobre
criterios de repartición do Fondo de
Acción Social para o persoal da Xunta de Núm. 24
Galicia para o ano 2006.
Corrección de erros. DOG nº 24, do 2 de
febreiro 2007.
Resolución do 8 de maio de 2008 pola DOG núm.
que se ordena a publicación dos criterios 95
de repartición do fondo de acción social
da Xunta de Galicia para o exercicio
económico do ano 2007.
Resolución do 8 de maio de 2008 pola
que se
fixa o procedemento, o lugar e o prazo de
presentación de solicitudes para a
concesión de axudas de acción social do
ano 2007.
Resolución do 18 de maio de 2009, da
Dirección Xeral da Función Pública, pola
que se ordena a publicación dos criterios
de repartición do fondo de acción social
da Xunta de Galicia para o exercicio
económico do ano 2008.
Resolución do 4 de xaneiro de 2010, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena a publicación do texto
do acordo subscrito polos representantes
da Administración autonómica e as
organizacións
sindicais
Comisións
Obreiras (CC.OO.), Unión Xeral de
Traballadores (UGT), Confederación
Intersindical Galega (CIG) e Central
Sindical Independente de Funcionarios
(CSI-CSIF), representadas na mesa xeral
de Negociación de Empregados Públicos,
así como na Comisión de Repartición das
axudas de Acción Social do ano 2009,
aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia o 26 de novembro de 2009, sobre
criterios de repartición do fondo de
acción social da Xunta de Galicia para o
exercicio do ano 2009.
Corrección de erros DOG nº 23, do 4 de
febreiro de 2010.

2/02/2007

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2007/20070105/AnuncioDCE_
1_gl.pdf

Núm. 95, do http://www.xunta.gal/dog/Publica
19 de maio dos/2008/20080519/Anuncio1FF0A
de 2008
_gl.pdf

DOG núm.
95

19/05/2008 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2008/20080519/Anuncio1FF0A
_gl.pdf

DOG núm.
104

29/05/2009 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2009/20090529/Anuncio20E66
_gl.pdf

DOG núm. 6 12/01/2010 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2010/20100112/AnuncioD0E_
gl.pdf

Núm. 23
4/02/2010

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2010/20100204/Anuncio26A6
_gl.pdf
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Resolución do 14 de setembro de 2010,
da Dirección Xeral de Función Pública,
pola que se acorda a ampliación do prazo
para a resolución definitiva das
solicitudes do Fondo de Acción Social do
exercicio 2009 para o persoal ao servizo
da Administración da Xunta de Galicia.
Resolución do 1 de febreiro de 2011, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se ordena o rexistro, o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de
Galicia, do acordo sobre criterios de
repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio 2010.
Resolución do 11 de maio de 2012, da
Dirección Xeral de Función Pública, pola
que se ordena a publicación dos criterios
de repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio económico do ano 2012
relativos á axuda para a atención de
persoas discapacitadas.

DOG núm.
181

20/09/2010 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2010/20100920/Anuncio314B
A_gl.pdf

DOG núm.
27

9/02/2011

DOG núm.
94

18/05/2012 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2012/20120518/AnuncioCA01110512-0002_gl.pdf

Núm. 99
Corrección de erros DOG nº 99, do 25 de
maio de 2012.
Resolución do 1 de abril de 2013, da
Dirección Xeral de Función Pública, pola
que se ordena a publicación dos criterios
de repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio económico do ano 2012
relativos á axuda para a atención de
persoas discapacitadas.
Resolución do 9 de maio de 2014, da
Dirección Xeral de Función Pública, pola
que se ordena a publicación dos criterios
de repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio económico do ano 2013,
relativos á axuda para a atención a
persoas con discapacidade.
Resolución do 21 de xullo de 2014, da
Dirección Xeral de Función Pública, pola
que se ordena a publicación da
modificación dos criterios de repartición
do Fondo de Acción Social para o
exercicio económico do ano 2013,
relativos á axuda para a atención a
persoas con discapacidade.
Resolución do 13 de marzo de 2015, da
Dirección Xeral de Función Pública, pola
que se ordena a publicación dos criterios
de repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio económico do ano 2014,

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2011/20110209/Anuncio50AE
_gl.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2012/20120525/AnuncioCA0125/05/2012 210512-0001_gl.pdf

DOG núm.
68

9/04/2013

http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2013/20130409/AnuncioCA01020413-0001_gl.pdf

DOG núm.
92

15/05/2014 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2014/20140515/AnuncioCA01090514-0002_gl.pdf

DOG núm.
141

28/07/2014 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2014/20140728/AnuncioCA01210714-0001_gl.pdf

DOG núm.
53

18/03/2015 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2015/20150318/AnuncioCA01130315-0001_gl.pdf
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relativos á axuda para a atención a
persoas con discapacidade.
Resolución do 18 de marzo de 2016, da DOG núm.
Dirección Xeral de Función Pública, pola 60
que se ordena a publicación dos criterios
de repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio económico do ano 2015,
relativos á axuda para a atención a
persoas con discapacidade.

30/03/2016 http://www.xunta.gal/dog/Publica
dos/2016/20160330/AnuncioCA01180316-0003_gl.pdf

Documentos que integran a serie documental
1. Resolución de criterios de reparto do fondo debidamente informada que debe contar con:
1.1. Actas da Reunión da Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios
1.2. Actas da Comisión de Concesión das Axudas de Acción Social
1.3. Acordo do Consello da Xunta
2. Solicitudes con toda a documentación requirida segundo ás diferentes ordes reguladoras e tipo
de axuda que se solicite
3. Certificación da unidade de persoal da consellería onde o traballador preste o seus servizos
4. Actas da Comisión repartidora do FAS
5. Resolución provisional coa proposta de listaxe de admitidos e excluídos
6. Alegacións por parte dos interesados á exclusión das listas
7. Resolución definitiva de listaxe de admitidos e excluídos
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Series relacionadas
Tipo relación

Complementaria

Denominación da serie
Produtor
documental
Rexistro de axudas, subvencións e Consellería de Facenda
convenios
Expedientes contables de gasto
Intervención Delegada

Complementaria

Expedientes contables de gasto

Compilatoria

Intervención xeral

Réxime de acceso
Acceso libre
Acceso restrinxido

SI

Xustificación
Terán carácter restrinxido os datos persoais conforme á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (art. 13 d), a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro,
de protección de datos de carácter persoal (art. 11) e ao Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que
aproba o regulamento que a desenvolve (art. 27).
Os datos sobre as prestacións económicas desta serie non se publican no DOG por ser un dos supostos de
excepción contidos no artigo 15.2d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Prazos de transferencia
Arquivo
Arquivo central
Arquivo intermedio
Arquivo histórico

Prazo
Ao remate do ano da tramitación
Aos 5 anos da finalización do trámite
Aos 10 anos os resultantes da selección

Xustificación

Tipo de selección Prazo
Mostraxe
Soporte substitución
Conservación total
Conservación
SI
SI
parcial
Eliminación
Xustificación
Conservación dos expedientes xerais e dunha mostra de cinco expedientes tipo por convocatoria anual.
Os restantes poderán ser eliminados aos cinco anos da súa tramitación
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