Táboa de avaliación documental T0069
Código
serie
1879

Denominación da serie documental

Data inicial

Expedientes de axudas ao alumnado de niveis non universitarios
para a adquisición dun ordenador persoal

2006

Data final
2008

Procedencia e unidade produtora
Ámbito
Educación. Educación non universitaria
competencial
Código
da Denominación da unidade administrativa produtora
unidade
2819
Servizo de Xestión Económica e Educación de Adultos

Data
Data
inicial final
21/01/ 31/12/
2004
2012

Normativa aplicable
Ámbito

Título

Publicac
ión
Estatal
Lei 38/2003, do 17 de novembro, BOE nº
Xeral de Subvencións
276
Estatal
Real Decreto 887/2006, do 21 de BOE nº
xullo, polo que se aproba o 176
Regulamento da Lei 38/2003, do 17
de novembro, Xeral de Subvencións
Estatal
Corrección de erros do Real Decreto BOE nº
887/2006, do 21 de xullo, polo que se 270
aproba o Regulamento da Lei
38/2003, do 17 de novembro, Xeral
de Subvencións
Autonómico DECRETO 21/1992, do 29 de xaneiro, DOG nº
polo que se desenvolve o artigo 31 da 25
Lei 15/1991, do 28 de decembro, de
presupostos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 1992

Data
publicación
18/11/2003
25/07/2006

URL
https://www.boe.es/eli/es/l
/2003/11/17/38/con
https://www.boe.es/eli/es/r
d/2006/07/21/887/con

11/11/2006

https://www.boe.es/eli/es/r
d/2006/07/21/887/corrigen
dum/20061111

06/02/1992

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1992/19920206/
Anuncio1A866_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1992/19920206/
Anuncio1A866_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1999/19991105/
Anuncio119AA_es.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1999/19991105/
DOG_19991105_NUM_214_
gl.PDF
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1999/19991111/
Anuncio11816_gl.html

Autonómico DECRETO lexislativo 1/1999, do 7 de DOG nº 05/11/1999
outubro, polo que se aproba o texto 214
refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia

Autonómico CORRECCIÓN de erros. Decreto DOG nº 11/11/1999
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, 218
polo que se aproba o texto refundido

Normativa aplicable
da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia

Autonómico LEI 8/1999, do 30 de decembro, de DOG nº 31/12/1999
medidas fiscais e orzamentarias e de 252
función pública e
actuación
administrativa

Autonómico DECRETO 287/2000, do 21 de DOG nº 11/12/2000
novembro, polo que se desenvolve o 238
réxime de axudas e subvencións
públicas da Comunidade Autónoma
de Galicia

Autonómico CORRECCIÓN de erros. Decreto DOG nº 27/12/2000
287/2000, do 21 de novembro, polo 249
que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia

Autonómico LEI 14/2004, do 29 de decembro, de DOG nº 30/12/2004
medidas tributarias e de réxime 253
administrativo

Autonómico LEI 9/2007, do 13 de xuño, de DOG nº 25/06/2007
subvencións de Galicia
121

Autonómico ORDE do 30 de marzo de 2006 pola
que se establecen as bases que rexen
as axudas ao alumnado de niveis non
universitarios para a adquisición dun
ordenador persoal durante o ano
2006 e se procede á correspondente
convocatoria
Autonómico RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2006,
da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais,
pola que se conceden as axudas ao
alumnado
de
niveis
non

DOG nº 21/04/2006
77

DOG nº 04/08/2006
150

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1999/19991111/
DOG_19991111_NUM_218_
gl.PDF
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1999/19991231/
Anuncio13EFE_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/1999/19991231/
DOG_19991231_NUM_252_
gl.PDF
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2000/20001211/
Anuncio1525A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2000/20001211/
DOG_20001211_NUM_238_
gl.PDF
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2000/20001227/
Anuncio15B86_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2000/20001227/
DOG_20001227_NUM_249_
gl.PDF
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2004/20041230/
Anuncio235BA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2004/20041230/
Anuncio235BA_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2007/20070625/
Anuncio2161A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2007/20070625/
Anuncio2161A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2006/20060421/
AnuncioA20E_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2006/20060804/
Anuncio15D92_gl.pdf

Normativa aplicable

Autonómico

Autonómico

Autonómico

Autonómico

Autonómico

Autonómico

universitarios para a adquisición dun
ordenador persoal durante o ano
2006
ORDE do 18 de setembro de 2006
pola que se establece unha segunda
convocatoria de axudas ao alumnado
de niveis non universitarios para a
adquisición dun ordenador persoal
durante o ano 2006 e se aproban as
súas bases reguladoras
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de
2006, da Dirección Xeral de
Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais, pola que se fai pública a
listaxe definitiva das axudas
concedidas ao alumnado de niveis
non universitarios para a adquisición
dun ordenador persoal durante o
ano 2006, convocadas por Orde do
18 de setembro de 2006
ORDE do 23 de febreiro de 2007 pola
que se establecen as bases que rexen
as axudas ao alumnado de niveis non
universitarios para a adquisición dun
ordenador persoal durante o ano
2007 e se procede á convocatoria
RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2007,
da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais,
pola que se fai pública a listaxe
definitiva das axudas concedidas ao
alumnado
de
niveis
nonuniversitarios para a adquisición dun
ordenador persoal durante o ano
2007, convocadas por Orde do 23 de
febreiro de 2007
ORDE do 29 de febreiro de 2008 pola
que se establecen as bases que rexen
as axudas ao alumnado de niveis
non-universitarios para a adquisición
dun ordenador persoal durante o
ano 2008 e se procede á súa
convocatoria
RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2008,
da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais,
pola que se fai pública a listaxe
definitiva das axudas concedidas ao
alumnado
de
niveis
non

DOG nº 22/09/2006
184

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2006/20060922/
Anuncio1B9AE_gl.pdf

DOG nº 11/12/2006
236

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2006/20061211/
Anuncio242C2_gl.pdf

DOG nº 02/03/2007
44

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2007/20070302/
Anuncio809E_gl.pdf

DOG nº 20/07/2007
141

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2007/20070720/
Anuncio27E32_gl.pdf

DOG nº 10/03/2008
49

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2008/20080310/
AnuncioE85E_gl.pdf

DOG nº 06/08/2008
151

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2008/20080806/
Anuncio36446_gl.pdf

Normativa aplicable
universitarios para a adquisición dun
ordenador persoal durante o ano
2008, convocadas pola Orde do 29 de
febreiro de 2008
Documentos que integran a unidade documental
Código tipo
documental
TD01-012
TD14-010
TD01-030
TD01-016
TD19-010
TD99-059

Denominación do documento
Ordes de convocatoria das axudas
Solicitude de axudas a alumnos/as de niveis non univeristarios
Proposta de resolución das adxudicacións das axudas
Resolución das axudas
Factura pola compra dos ordenadores
Mandamento de pagamento

Características da serie
Serie (aberta/pechada) Pechada
Series relacionadas
Tipo relación

Código da Denominación da serie documental
serie

Produtor

Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo
Xustificación

Restrinxido
30 anos
Os datos persoais teñen carácter meramente identificativo:
-DNI do solicitante ou do NIE (número de identidade de estranxeiro)
- Libro de Familia
- Grao de discapacidade
E os datos económicos, son os seguintes:
- Datos tributarios o económicos relativos ao nivel de renda
- Código da conta bancaria da persoa solicitante
A documentación podería ser consultada en aplicación do art. 15.4 da Lei 19/2013,
de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, previa disociación dos
datos mencionados

Transferencia
Arquivo
Arquivo central
Arquivo intermedio
Arquivo histórico

Prazo

Xustificación
1 ano da finalización do procedemento
8 anos da finalización do procedemento
15 anos da finalización do procedemento

Selección
Tipo de selección:
Prazo
conservación permanente/ eliminación
parcial/
eliminación total
Eliminación parcial
Conservación das convocatorias, resolución
de concesión e pagamento (coas
correspondentes listaxes de persoas
beneficiarias).
Posibilidade de eliminación do resto da
Aos 8 anos da
documentación
finalización do
procedemento

Mostraxe

Conservarase
unha mostra
aleatoria de
cinco
expedientes por
cada
convocatoria

Control do estudo
Órgano responsable do
Secretaría Xeral de Cultura. Arquivo Central de Cultura
estudo
Datas extremas do período 2006-2008
estudado
Datas extremas do período
actualizado/revisado
Ditame
Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 13 de xullo de 2021

Soporte
substitución

de

