
 

 

 

 

 

Táboa de avaliación documental T0050 
 

Código 
serie 

Denominación  da serie documental Data 
inicial 

Data 
final 

AA3193 Expedientes de insostibilidade da pretensión de asistencia xurídica gratuíta 1996  

 

Procedencia e unidade produtora 
 

Ámbito 
competencial 

Xustiza 

Código da 
unidade 

Denominación da unidade administrativa produtora Data inicial Data final 

 
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais/Dirección 
Xeral de Xustiza e Administración Local. Delegacións 
Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra 

29/07/1996 02/07/2000 

 
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais/Dirección 
Xeral de Xustiza. Delegacións Provinciais da Coruña, Lugo, 
Ourense e Pontevedra 

03/07/2000 19/01/2003 

 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e  
Xustiza/Dirección Xeral de Xustiza. 
Departamentos territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e 
Pontevedra. 

26/05/2009 02/02/2011 

 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e  
Xustiza/Dirección Xeral de Xustiza. 
Xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 

03/02/2011  

 

Normativa aplicable 
 

Ámbito Título Public
ación 

Data 
publicación 

URL 

Ámbito estatal 

Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia 
xurídica gratuíta 

BOE 12/01/1996 
https://www.boe.es/buscar/act.p
hp?id=BOE-A-1996-750 

Real decreto 2103/1996, do 20 de setembro, 
polo que se aproba o regulamento de asistencia 
xurídica gratuíta. 

BOE 24/09/1996 
https://www.boe.es/buscar/doc.p
hp?id=BOe -A-1996-21186 

Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de 
medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero 

BOE 29/12/2004 
https://www.boe.es/buscar/act.p
hp?id=BOe -A-2004-21760 

Lei 16/2005, do 18 de xullo. pola que se 
modifica a Lei 1/1996, de 10-1-1996, de 
asistencia xurídica gratuíta, para regular as 
especialidades dos litixios “transfronteirizos” 
civís e mercantís na Unión Europea 

BOE 19/07/2005 

https://www.boe.es/buscar/doc.p
hp?id=BOe -A-2005-12376 

Ámbito autonómico 

Decreto 52/1997, do 26 de febreiro, polo que 
se crean delegacións das comisións provinciais 
de asistencia xurídica gratuíta en Santiago de 
Compostela e Vigo 

DOG 18/03/1997 

https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/1997/19970318/Anuncio468
2_gl.html 



 

 

 

 

 

Normativa aplicable 
 

Decreto 146/1997, do 22 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento de asistencia xurídica 
gratuíta da Comunidade Autónoma de Galicia. 

DOG 23/06/1997 
https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/1997/19970623/Anuncio7EC
2_gl.html 

Corrección de erros do Decreto 146/1997, do 
22 de maio, polo que se aproba o Regulamento 
de asistencia xurídica gratuíta da Comunidade 
Autónoma de Galicia 

DOG 22/071997 

http://www.xunta.gal/dog/Public
ados/1997/19970722/Anuncio901
e _gl.html 

Orde do 18 de setembro de 2001 pola que se 
desenvolve o decreto 146/1997, do 22 de maio, 
polo que se aproba o Regulamento de 
asistencia xurídica gratuíta da Comunidade 
Autónoma de Galicia 

DOG 23/10/2001 

http://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2001/20011023/Anuncio107
0e _gl.html 

Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que 
se aproba o Regulamento de asistencia xurídica 
gratuíta de Galicia 

DOG 13/12/2008 
https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2008/20081215/Anuncio50
AB6_gl.html 

Decreto 138/2012, do 21 de xuño. polo que se 
modifica o decreto 269/2008, do 6 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de asistencia xurídica gratuíta de Galicia 

 29/06/2012 

https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2012/20120629/AnuncioC3
C1-250612-0007_gl.html 

Orde do 12 de febreiro de 2009 pola que se 
establece o modelo normalizado de solicitude 
de recoñecemento do dereito á asistencia 
xurídica gratuíta 

DOG 17/02/2009 

https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2009/20090217/Anuncio943
E_gl.html 

ORDE do 21 de marzo de 2012 pola que se 
modifica a Orde do 12 de febreiro de 2009 pola 
que se establece o modelo normalizado de 
solicitude de recoñecemento do dereito á 
asistencia xurídica gratuíta 

DOG 28/03/2012 

https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2012/20120328/AnuncioC3
C1-230312-13907_gl.html 

Corrección de erros da ORDE do 21 de marzo de 
2012 pola que se modifica a Orde do 12 de 
febreiro de 2009 pola que se establece o 
modelo normalizado de solicitude de 
recoñecemento do dereito á asistencia xurídica 
gratuíta 

DOG 25/04/2012 

https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2012/20120425/AnuncioC3
C1-240412-0002_gl.html 

ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se 
modifica a Orde do 21 de marzo de 2012, pola 
que se establece o modelo normalizado de 
solicitude de recoñecemento do dereito á 
asistencia xurídica gratuíta 

DOG 19/11/2013 

http://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2013/20131119/AnuncioG0
244-131113-0004_gl.html 

Orde do 31 de xullo de 2015 pola que se 
establece a notificación electrónica dos 
expedientes de asistencia xurídica gratuíta 

DOG 04/09/2015 
http://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2015/20150904/AnuncioG0
244-040815-0001_gl.html 

Orde  do 2 de agosto de 2016 pola que se 
establece o modelo normalizado de solicitude 
de recoñecemento do dereito á asistencia 
xurídica gratuíta 

DOG 18/08/2016 

https://www.xunta.gal/dog/Public
ados/2016/20160818/AnuncioG0
244-080816-0001_gl.html 

 
 
 



 

 

 

 

 

Documentos que integran a unidade documental 
 

Código tipo 
documental 

Denominación do documento 

TD06-014 Convocatoria das reunións da Comisión da AXG 

TD10-010 Actas das reunións das Comisións de AXG 

TD14-010 Solicitude normalizada acompañada dos seguintes documentos 

TD20-011 DNI ou NIE da persoa solicitante 

TD20-038 Certificado de matrimonio 

TD20-039 Certificado de parella de feito 

TD99-306 Sentenza de separación ou divorcio e convenio regulador 

TD20-020 Certificado de convivencia 

TD20-026 Libro de familia 

TD20-042 Título de familia numerosa 

TD01-016 Resolución xudicial que declare e fixe a patria potestade no caso de convivir cun fillo/a 
maior de idade con discapacidade 

TD11-013 Certificado das prestacións sociais da ou das persoas que integran a unidade familiar 

TD20-048 Certificado de demandante de emprego 

TD11-013 Certificado de importes por prestacións de desemprego da ou das persoas que integran a 
unidade familiar 

 Nóminas de retribucións da persoa solicitante dos tres últimos meses 

TD11-013 Certificado de discapacidade ou solicitude de revisión do grao 

TD11-013 Certificado do Catastro da Propiedade Inmobiliaria relativa aos bens inmobles da persoa 
solicitante 

TD20-051 Certificado da Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre o Patrimonio da persoa solicitante 
e das que integran a unidade familiar 

TD20-013 Informe da vida laboral da Tesouraría da Seguridade Social da persoa solicitante 

TD03-010   Contrato de alugueiro da vivenda 

TD11-013 Certificado do concello de residencia da persoa solicitante de signos externos e do 
pagamento de impostos 

TD20-035 Autorizacións á Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta e ao colexio de avogados para a 
consulta de datos do solicitante e das persoas que integran a súa unidade familiar 

TD15-011 Denuncia/s no suposto de violencia de xénero 

TD13-013 Informe de insostibilidade do avogado designado de oficio 

TD06-016 Oficio da Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta ao Colexio de Avogados solicitando o seu 
ditame 

TD13-10 Ditame do Colexio de Avogados 

TD06-016 Oficio da Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta ao Ministerio Fiscal solicitando o seu 
informe 

TD13-013 Informe do Ministerio Fiscal 

TD07-011 Notificación da resolución ás partes interesadas 

TD09-010 Xustificantes de recepción da notificación 

 

Características da serie 
 

Serie (aberta/pechada) Aberta 

Series relacionadas 

Tipo relación Código 
da 
serie 

Denominación da serie documental Produtor 



 

 

 

 

 

Características da serie 
 

Compiladora  
Estatísticas, Memorias e Informes  das Comisións 
de Asistencia Xurídica Gratuíta 

Dirección Xeral de Xustiza 

Complementaria 0653 Expedientes de designación de peritos xudiciais   Dirección Xeral de Xustiza 

Complementaria 4347 
Expedientes de xustificación da compensación 
económica por xustiza gratuíta 

Dirección Xeral de Xustiza 

Subordinada 5067 
Expedientes de defensa perante o órgano 
xurisdicional nas impugnacións 

Gabinetes xurídicos 
territoriais 

 

Réxime de acceso 
 

Acceso 
(libre/restrinxido) 

Restrinxido 

Prazo Transcorridos 25 anos desde a morte ou, se non se coñece a data do falecemento, 50 
anos desde a produción do documento. 

Xustificación Para os datos persoais especialmente protexidos aplicaranse os prazos establecidos 
pola Lei 7/2014, sen prexuízo de poder acceder á información no caso de contar co 
consentimento das persoas afectadas (art. 15.1 da Lei 19/2013), previa disociación 
dos datos (art. 5.3 da Lei 19/2013) ou seudonimización (art. 89.1 Regulamento (UE) 
2016/679. 

 

Transferencia 
 

Arquivo Prazo Xustificación 

Arquivo central / intermedio 3 anos dende a notificación ao interesado  

Arquivo histórico Aos 10 anos da finalización do procedemento  

 

Selección 
 

Tipo de selección: 
conservación total/ 
conservación parcial/ 
eliminación 

Prazo Mostraxe/Mostra Soporte de 
substitución 

Eliminación parcial Aos 10 anos da finalización do 
procedemento poderanse eliminar 
todos os documentos agás as 
actas das reunións das Comisións 
da Asistencia Xurídica Gratuíta 

Como testemuño 
conservarase ademais unha 
mostra de 10 exemplares por 
Comisión e ano 

 

 

Control do estudo 
 

Órgano responsable do estudo Arquivo Xeral Territorial de Pontevedra 

Datas extremas do período estudado 1996-2017 

Datas extremas do período 
actualizado/revisado 

 

 

Ditame 

Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 4 de decembro de 2020 

 

     


