Táboa de avaliación documental T0017

Código
serie
0635

Denominación da serie documental

Data inicial

Data final

Expedientes de xestión do imposto de transmisións patri- 1985
moniais de determinados medios de transporte usados entre particulares

Produtores
Código da Denominación da unidade administrativa produtora
unidade
Delegacións provinciais da Consellería de Economía e Facenda
Delegacións provinciais da Consellería de Facenda
Delegacións da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)
Oficinas liquidadoras de distrito hipotecario
Oficinas de Distrito Hipotecario

Data
inicial
1985
2009
2013
1992
1992

Data
final
2009
2012

2013

Normativa aplicable
Ámbito
Estatal
Estatal

Título

Publicación

Data
publicación

URL

Lei 230/1963, de 28 de decembro, Xe- BOE
ral Tributaria

31/12/1963 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1963-22706

Estatal

Decreto 3154/1968, de 14 de novem- BOE
bro, polo que se aproba o regulamento
xeral de recadación

28/12/1968 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1968-1543

Estatal

Lei 32/1980, do 21 de xuño, do im- BOE
posto sobre transmisións patrimoniais
e actos xurídicos documentados

27/06/1980 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1980-13665

Estatal

Real decreto lexislativo 3050/1980, do BOE
30 de decembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados
Real decreto 3494/1981, do 29 de De- BOE
cembro, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados

03/02/1981 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1981-2491

Estatal

11/02/1982 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1982-3492
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Normativa aplicable
Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Lei 30/1983, do 28 de decembro, de
cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas
ei 30/1983, do 28 de decembro, reguladora da cesión de tributos á Comunidade Autónoma de Galicia
Real decreto 673/1985, polo que se
traspasan á Comunidade Autónoma de
Galicia os servizos do Estado correspondentes ás competencias asumidas
en relación cos tributos cedidos, asesoramento xurídico, defensa en xuízo e
fiscalización - intervención
Lei 32/1987, do 22 de decembro, de
ampliación do alcance e condicións da
cesión del Imposto sobre Transmisións
Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ás Comunidades Autónomas
Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro, sobre o regulamento xeral de
recadación
Real decreto lexislativo 1/1993, de 24
de setembro, polo cal se aproba o
texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados
Real decreto 828/1995, de 29 de maio,
polo cal se aproba o regulamento do
imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Lei 14/1996, do 30 de decembro, de
cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas

BOE

BOE

BOE

29/12/1983 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1983-34079
29/12/1983 https://www.boe.es/bu
º
scar/doc.php?id=BOE-A1983-34080
29/06/1985 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1985-8899

BOE

23/12/1987 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1987-28352

BOE

03/03/1991 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1991-60
20/10/1993 https://www.boe.es/bu
scar/act.php?id=BOE-A1993-25359

BOE

BOE

22/06/1995 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1995-15071

BOE

31/12/1996 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1996-29118

Lei 32/1997, de 4 de agosto, de modi- BOE
ficación do réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións da dita cesión.
Lei 18/2002, de 1 de xullo, do réxime BOE
de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións de dita
cesión

05/08/1997 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A1997-17582

02/07/2002 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A2002-12997
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Normativa aplicable
Estatal

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral BOE
Tributaria

Estatal

BOE

Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo,
polo cal se aproba o regulamento xeral
de recadación
Estatal
Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o regulamento
xeral das actuacións e dos procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de
aplicación dos tributos
Estatal
Lei 4/2008, do 23 de decembro, pola
que se suprime o gravame do imposto
sobre o valor engadido e se introducen
outras modificacións na normativa tributaria
Estatal
Lei 17/2010, do 16 de xullo, do réxime
de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións de dita
cesión
Autonómica
Autonó- Decreto 115/1985, do 27 de xuño, polo
mica
que se asumen os servizos traspasados
pola Administración Central do Estado
en materia de tributos, asesoramento
xurídico, defensa en xuízo e fiscalización - intervención e se asignan ás Consellerías da Presidencia e Economía e
Facenda
Autonó- Decreto 422/1991, do 30 de decemmica
bro, polo que se lles encomendan ás
Oficinas de Distrito Hipotecario funcións de xestión e liquidación no imposto sobre transmisións patrimoniais
e actos xurídicos documentados.

BOE

18/12/2003 https://www.boe.es/bu
scar/act.php?id=BOE-A2003-23186
02/09/2005 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A2005-14803
05/09/2007 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A2007-15984

BOE

25/12/2008 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A2008-20802

BOE

17/07/2010 https://www.boe.es/bu
scar/doc.php?id=BOE-A2010-11411

DOG

29/06/1985 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/1985/19850629/An
uncio2AEE_gl.html

DOG

08/01/1992 https://www.xunta.gal/
diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www
/doga/Publicados/1992/19920108/Se
cciones19E6A_gl.html&paginaCompleta=false&compMenu
=10102&lang=gl
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Normativa aplicable
Autonómica

Autonómica

Autonómica

Autonómica

Autonómica

Autonómica

Resolución do 21 de decembro de
1995, da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, pola que se determinan as entidades financeiras que poden ostentar o carácter de entidades
colaboradoras na xestión recadatoria
dos tributos cedidos
Orde de 5 de xuño 2003, pola que se
regula o procedemento para o pagamento e a presentación telemáticas
das autoliquidacións correspondentes
ó imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados,
pola transmisión de determinados medios de transporte usados entre particulares
Orde do 30 de abril de 2004, pola que
se regula o procedemento para o pagamento e a presentación telemáticos
das autoliquidacións correspondentes
ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
Orde do 30 de decembro de 2010, pola
que se regula o procedemento para o
pagamento e a presentación telemáticos das autoliquidacións correspondentes ao imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como determinadas
obrigas de subministración de información tributaria
Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de
xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado

DOG

08/02/1996 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/1996/19960208/An
uncio30F6_gl.html

DOG

17/06/2003 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/2003/20030617/An
uncio13A76_gl.html

DOG

11/05/2004 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/2004/20040511/An
uncioC9CE_gl.html

DOG

03/01/2011 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/2011/20110103/An
uncioAA6_gl.html

DOG

20/10/2011 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/2011/20111020/An
uncioCA01-1410117516_es.html

Orde do 19 de decembro de 2012 pola DOG
que se encomenda a determinadas oficinas de distrito hipotecario a cargo
dos rexistradores da propiedade funcións relativas á aplicación, revisión ou
exercicio da potestade sancionadora,
no imposto sobre sucesións e doazóns

26/12/2012 https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/2012/20121226/An
uncioCA01-1812120001_gl.html
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Normativa aplicable
e no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo
documental
TD14-010
TD20-011
TD03-010
TD20-016

Denominación do documento
Modelo impreso 620 de autoliquidación do imposto
DNI ou NIE da persoa solicitante
Contrato
Permiso de circulación do vehículo
Ficha técnica do vehículo

Características da serie
Serie
(aberta/pechada)
Series relacionadas

Aberta

Tipo
relación
Complementaria

Código Denominación
da
serie
da serie documental
634
Expedientes de xestión do Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (AXD)

Complementaria

632

Produtor

Delegacións provinciais da Consellería de
Economía e Facenda (1985/2009); Delegacións provinciais da Consellería de Facenda (2009/2012); Delegacións da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) (2013);
Oficinas liquidadoras de distrito hipotecario (1992); Oficinas de Distrito Hipotecario
(1992/2013)
Expedientes de xestión do Im- Delegacións provinciais da Consellería de
posto de Patrimonio
Economía e Facenda (1985/2009); Delegacións provinciais da Consellería de Facenda (2009/2012); Delegacións da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) (2013);
Oficinas liquidadoras de distrito hipotecario (1992); Oficinas de Distrito Hipotecario
(1992/2013)
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Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo

Restrinxido

Xustificación

A serie contén datos de carácter persoal. Para o acceso aos datos de carácter
persoal protexidos terase en conta o establecido pola normativa de protección
de datos, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e pola
de arquivos e documentos de Galicia.

50 anos

O artigo 26.6 da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de
Galicia, establece con carácter xeral, que se se trata de documentos que conteñen datos persoais que poidan afectar a seguridade, honra, saúde, intimidade ou imaxe das persoas e, en todo caso, os supostos de violencia de xénero,
poderán ser obxecto de consulta pública se media consentimento das persoas
afectadas, ou logo de que transcorran vinte e cinco anos desde a súa morte
ou, se non se coñece a data do pasamento, cincuenta anos desde a produción
do documento.

Transferencia
Arquivo
Arquivo
central

Prazo
5 anos

Xustificación
Os expedientes transferiranse ao arquivo central transcorrido un ano desde
o remate da súa tramitación administrativa.
Os expedientes permanecerán neste arquivo central durante cinco anos
Arquivo in- 5 anos Pasados 5 anos desde a finalización do trámite os expedientes seleccionados
termedio
transferiranse ao arquivo intermedio.
Arquivo his- 10 anos A mostra de conservación permanente transferiranse ao arquivo histórico
tórico
para a súa custodia definitiva.

Selección
Tipo de selección:
Prazo
conservación
total/
conservación parcial/
eliminación
Eliminación total
10
anos

Mostraxe

Soporte
de
substitución

Conservarase unha mostra de cinco
expedientes por ámbito territorial e ano

Control do estudo
Órgano responsable do estudo

Arquivo Xeral Territorial de Pontevedra
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Control do estudo
Datas extremas do período estudado

1985/2018

Datas extremas do período actualizado/revisado

Ditame
Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión de 12 de decembro de 2018
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