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Táboa de avaliación documental T0064 
 

Código 
serie 

Denominación   da serie documental Data inicial Data final 

1302 Expedientes de recoñecemento de pensión non contributiva 1991  

 

Procedencia e unidade produtora 
 

Ámbito 
competencial 

Benestar social. Acción social 

Código da 
unidade 

Denominación da unidade administrativa produtora Data 
inicial 

Data 
final 

 
Consellería de Traballo e Servizos Sociais. Delegación Provincial. Area de 
Servizos Sociais. Servizo de prestacións 

1990 1993 

 
Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Delegación Provincial. Área de 
Servizos Sociais. Servizo de prestacións 

1994 2001 

 Consellería de Asuntos Sociais. Delegación Provincial. Servizo de 
prestacións 

2001 2003 

 Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións laborais. Delegación 
Provincial. Servizo de prestacións 

2003 2005 

 Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Delegación Provincial.  
Servizo de prestacións 

2005 2009 

 Consellería de Traballo e Benestar. Departamento Territorial. Servizo de 
prestacións e inclusión 

2009 2011 

 Consellería de Traballo e Benestar. Xefatura Territorial. Servizo de 
prestacións e inclusión 

2011 2013 

 Consellería de Traballo e Benestar. Xefatura Territorial. Servizo de 
prestacións inclusión e inmigración 

2013 2015 

 Consellería de Política Social. Xefatura Territorial. Servizo de prestacións, 
inclusión e inmigración 

2015 2020 

 

Normativa aplicable 
 

Título Publicación Data 
publicación 

URL 

Ámbito estatal 

Real Decreto 2411/1982, do 
14 de xullo, sobre traspaso 
de funcións e servizos da 
Administración do Estado a 
Comunidade Autónoma de 
Galicia en materia de 
Servizos e asistencia sociais 

BOE núm. 
232 

28/09/1982 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-1982-25044 

Lei 26/1990, do 20 de 
decembro pola que se 
establecen na seguridade 

BOE núm. 
306 

22/12/1990 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1990-30939 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-25044
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-25044
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30939
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30939
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Normativa aplicable 
 

social prestacións non 
contributivas 

Corrección de erros da Lei 
26/1990, do 20 de decembro, 
pola que se establecen na 
Seguridade Social 
prestacións non 
contributivas 

BOE núm. 
27 

31/01/1991 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1991-2740 

Real Decreto 357/1991, do 
15 de marzo, polo que se 
desenvolve, en materia de 
pensións non contributivas, a 
Lei 26/1990, do 20 de 
decembro, pola que se 
establecen na Seguridade 
Social prestacións non 
contributivas 

BOE núm. 
69 

21/03/1991 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1991-7270 

Real Decreto Lexislativo 
1/1994, do 20 de xuño, polo 
que se aproba o texto 
refundido da Lei Xeral da 
Seguridade Social 

BOE núm. 
154 

29/06/1994 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1994-14960 

Lei 8/2005, de 6 do Xuño, 
para compatibilizar as 
pensións de invalidez na súa 
modalidade non contributiva 
co traballo remunerado 

BOE núm. 
135 

7/06/2005 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2005-9394 

Orde PRE/3113/2009, do 13 
de novembro, pola que se 
ditan normas de aplicación e 
desenvolvemento do Real 
Decreto 357/1991, do 15 de 
marzo polo que se 
desenvolve, en materia de 
pensións non contributivas, a 
Lei 26/1990, de 20 de 
decembro, pola que se 
establecen na Seguridade 
Social prestacións non 
contributivas, sobre rendas 
ou ingresos computables e a 
súa imputación 

BOE núm. 
280 

20/11/2009 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2009-18478 

Autonómica 

Orde do 31 de xullo de 2015 
pola que se adaptan e se 
incorporan á sede 
electrónica da Xunta de 
Galicia os procedementos 
administrativos de prazo 

DOG núm. 
146 

4/08/2015  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-2740
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-2740
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-7270
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-7270
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-9394
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-9394
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18478
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18478
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Normativa aplicable 
 

aberto da Consellería de 
Traballo e Benestar 
 

 

Documentos que integran a unidade documental 

Código 
tipo 
documen
tal 

Denominación do documento 

TD14-010 Solicitude 

TD20-011 DNI 

TD20-027 NIE (Documento de identificación de persoa estranxeira) 

TD20-019 Certificación de empadroamento ou informe do concello 

TD20-020 Certificación de convivencia ou informe do concello (pode constar xa na certificación de 
empadroamento anterior) 

TD11-013 Certificación do grao de minusvalía ou discapacidade, si se trata dunha pensión por invalidez 

TD99-067 Liquidación do imposto sobre a renda das persoas físicas das persoas que integran a unidade de 
convivencia ou outros datos económicos que acrediten os ingresos, de selo caso 

TD12-011 Dilixencia de entrada da solicitude na oficina xestora 

TD06-013 Notificación ou comunicación a persoa solicitante ou a seu representante, de selo caso 

TD11-017 Consulta telemática dos datos económicos e de afiliación da persoa solicitante e de selo caso das 
persoas convivintes 

TD07-012 Requirimento ou petición de datos ou documentación, si procede 

TD06-016 Solicitudes de comprobación doutras prestacións ou ingresos dirixidas as distintas 
administracións 

TD06-016 Oficios remitidos polas administracións as que se lles solicitou información 

TD11-017 Folla de calculo da pensión no contributiva co seu anexo se procede 

TD01-030 Proposta de resolución 

TD01-016 Resolución de concesión ou denegación da pensión non contributiva 

TD07-011 Notificación da resolución 

TD09-010 Acuse de recibo 

TD11-017 Parte de incidencias de pensións non contributivas (Si procede por lle conceder a pensión ao 
solicitante) 

 Declaración individual anual do/a pensionista 

TD18-011 Declaración individual do/a pensionista, cando proceda 

TD11-017 Xustificantes de rendas e ingresos de traballo, de capital e prestacións: nóminas, certificacións 
bancarias, declaracións xuradas etc. 

TD20-020 Certificado do concello de convivencia 

TD11-013 Certificación de Fe da vida e Estado 

TD01-016 Resolución de extinción si procede por non cumprir os requisitos ou, por falecemento 

TD11-017 Parte de incidencias de pensións non contributivas (baixa) si se extingue o dereito a súa 
percepción, ou cando se produza o falecemento da persoa perceptora 

 

Características da serie 
 

Serie (aberta/pechada) Aberta 

Series relacionadas 
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Características da serie 
 

Tipo relación Código 
da serie 

Denominación da serie documental Produtor 

Precedente 0260 Expedientes de axudas por ancianidade ou 
enfermidade do fondo de asistencia social 

Os mesmos que os das 
expedientes de pensións non 
contributivas 

Complementaria 0712 Expedientes de xestión de prestacións da Lei de 
Integración Social de Minusválidos (Lismi) 

Os mesmos que os das 
expedientes de pensións non 
contributivas 

Subordinada  Expedientes de cualificación e valoración de 
minusvalías 

Equipo técnico de valoración 
e orientación do Centro Base 

Complementaria  Expedientes de complemento para titulares de 
pensión non contributiva que residan nunha 
vivenda alugada 

Os mesmos que os das 
expedientes de pensións non 
contributivas 

 

Réxime de acceso 
 

Acceso 
(libre/restrinxido) 

Restrinxido 

Prazo Poden ser obxecto de consulta pública cando medie consentimento das persoas 
afectadas ou logo de que transcorran 25 anos desde o falecemento das persoas 
afectadas ou, se non se coñece a data do pasamento, 50 anos desde a produción do 
documento 

Xustificación A serie documental inclúe contidos susceptibles de protección e require autorización 
de acceso 

 

Transferencia 
 

Arquivo Prazo Xustificación 

Arquivo 
Central 

Ao ano seguinte da finalización do expediente O expediente finaliza por falecemento da 
persoa beneficiaria ou por perda do dereito 
a percibir a prestación.  

Arquivo 
Intermedio 

Aos 5 anos da finalización do expediente  

Arquivo 
Histórico 

Aos 10 anos da finalización do expediente Os expedientes resultantes da selección 

 

Selección 
 

Tipo de selección: 
conservación permanente/ 
eliminación parcial/ 
eliminación total 

Prazo Mostraxe Soporte de 
substitución 

Eliminación parcial 
De 1991 a 2004 

 Mostra aleatoria do 10% anual  

Posibilidade de eliminación 
total a partir de 2005 

As 5 anos da 
finalización do 
expediente 

Conservación de 6 expedientes por ano: 3  
PNC por xubilación e 3 PNC por discapacidade 
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Control do estudo 
 

Órgano responsable do 
estudo 

Arquivo Xeral Territorial de Lugo 

Datas extremas do período 
estudado 

1991-2020 

Datas extremas do período 
actualizado/revisado 

 

 

Ditame 
 

Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 13 de xullo de 2021 

 


