Táboa de avaliación documental T0039
Código
serie
AA5059

Denominación da serie documental

Data inicial

Expedientes de elaboración de informes en materia de 1992
planificación económica e fondos comunitarios para a
aprobación das bases reguladoras de subvencións

Data final
2019

Produtores
Código da
unidade
3439
3464
1511
4995

Denominación da unidade administrativa produtora

Data inicial

Data final

Subdirección Xeral de Planificación
Subdirección Xeral de Planificación Económica
Servizo de Coordinación de Políticas Comunitarias
Servizo de Análise e Coordinación de Políticas de Axudas

18/08/1990 09/05/1994
10/05/1994 02/06/2009
03/04/2001 12/08/2014
13/08/2014

Normativa aplicable
Título

Publicación

Data
publicación

URL

Ámbito autonómico
Decreto 21/1992, do 29 de xaneiro, polo
https://www.xunta.gal/do
que se desenvolve o artigo 31 da Lei
g/Publicados/1992/19920
15/1991, do 28 de decembro, de DOG Nº 25 06/02/1992 206/Anuncio1A866_gl.ht
presupostos xerais da Comunidade
ml
Autónoma de Galicia para 1992
Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
https://www.xunta.gal/do
polo que se desenvolve o réxime de axudas
g/Publicados/2000/20001
DOG Nº 238 11/12/2000
e subvencións públicas da Comunidade
211/Anuncio1525A_gl.ht
Autónoma de Galicia
ml
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
https://www.xunta.gal/do
se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do DOG Nº 20 29/01/2009 g/Publicados/2009/20090
13 de xuño, de subvencións de Galicia
129/Anuncio52CA_gl.html
Documentos que integran a unidade documental
Código tipo Denominación do documento
documental
TD14-010
Solicitude de informe da unidade tramitadora da subvención
TD99-251
Proxecto de bases reguladoras, xunto coa información ou documentos que sexan
necesarios para a súa completa avaliación
TD13-013
Informe do órgano administrativo competente en materia de planificación económica
e fondos comunitarios
Características da serie
Serie
(aberta/pechada)
Series relacionadas

Aberta

Características da serie
Tipo
relación

Código Denominación da serie documental
da serie
Expedientes de elaboración de informes para
Compleme
a aprobación das bases reguladoras de
ntaria
subvencións
Expedientes de elaboración de informes para
Compleme
a aprobación das bases reguladoras de
ntaria
subvencións
Principal

Expedientes de subvencións

Produtor

Asesoría Xurídica Xeral

Intervención Xeral
Unidades administrativas
tramitadoras

Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo
Xustificación

Libre

Transferencia
Arquivo
Prazo
Arquivo
1 ano
central
Arquivo
5 anos
intermedio
/histórico

Xustificación
Os expedientes transferiranse ao arquivo central transcorrido 1 ano dende o
remate da tramitación administrativa
Pasados 5 anos dende a finalización da tramitación administrativa os
expedientes seleccionados transferiranse ao arquivo histórico

Selección
Tipo de selección: Prazo
Mostraxe
conservación total/
conservación
parcial/
eliminación
Eliminación total
Aos 5 anos de fi- Conservarase unha mostra de 5 exnalización do
pedientes por convocatoria
trámite

Soporte
substitución

Control do estudo
Órgano responsable do
estudo
Datas extremas do período 1992-2019
estudado
Datas extremas do período
actualizado/revisado
Ditame
Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 21 de xaneiro de 2020

de

