Táboa de avaliación documental T0070
Código
serie
5516

Denominación da serie documental

Data inicial

Expedientes de inscrición / modificación / baixa no Rexistro xeral
de contratistas

Data final

1995

Procedencia e unidade produtora
Ámbito
Administración xeral. Servizos comúns
competencial
Código
da Denominación da unidade administrativa produtora
Data inicial
unidade
Servizo do rexistro xeral de Contratistas da Comunidade
2894
16/11/1995
Autónoma
2519
Servizo de Rexistro Xeral de Contratistas e Contratación
03/04/1998
2895
Servizo do Rexistro Xeral de Contratistas e Contratación
08/02/2002
1221
Servizo de Apoio Técnico e do Rexistro xeral de Contratistas 03/06/2009
4988
Servizo de Apoio Técnico e Administrativo
14/08/2014

Data final
10/12/1997
17/12/2001
17/06/2009
13/08/2014

Normativa aplicable
Ámbito

Autonómico

Título

Publicación

Data
publicación

Decreto 199/1995, do 10 de maio, polo
que se crea o Rexistro Xeral de
DOG nº 129 06/07/1995
Contratistas
da
Comunidade
Autónoma

Autonómico

Decreto 258/1995, do 5 de outubro,
polo que se modifica o Decreto
199/1995, do 10 de maio, polo que se DOG nº 197 13/10/1995
crea o rexistro xeral de contratistas da
Comunidade Autónoma

Autonómico

Orde do 23 de outubro de 1995 de
DOG nº 216 10/11/1995
desenvolvemento
do
Decreto

URL
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19950706/Anun
cio238A_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19950706/DOG
_19950706_NUM_1
29_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19951013/Anun
cio4E4E_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19951013/DOG
_19951013_NUM_1
97_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1

199/1995, do 10 de maio, polo que se
crea o Rexistro Xeral de Contratistas da
Comunidade Autónoma de Galicia

995/19951110/Anun
cio5B4E_gl.html

Autonómico

Corrección de erros.-Orde do 23 de
outubro de 1995 de desenvolvemento
do Decreto 199/1995, do 10 de maio,
DOG nº 229 29/11/1995
polo que se crea o Rexistro Xeral de
Contratistas
da
Comunidade
Autónoma de Galicia

Autonómico

Orde do 14 de marzo de 1996 pola que
se crea o ficheiro automatizado de
datos de carácter persoal do Rexistro DOG nº 62
Xeral de Contratistas da Comunidade
Autónoma

Autonómico

Decreto 408/1996, do 31 de outubro,
polo que se modifica o Decreto
199/1995, do 10 de maio, modificado
polo 258/1995, de 5 de outubro, polo DOG nº 229 22/11/1996
que se crea o Rexistro Xeral de
Contratistas
da
Comunidade
Autónoma

Autonómico

Orde do 9 de decembro de 1996 pola
que se modifica a do 23 de outubro de
1995, de desenvolvemento do Decreto
DOG nº 249 23/12/1996
199/1995, do 10 de maio, pola que se
crea o Rexistro Xeral de Contratistas da
Comunidade Autónoma

Autonómico

Decreto 262/2001, do 20 de setembro,
DOG nº 200 16/10/2001
polo que se refunde a normativa

27/03/1996

https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19951110/DOG
_19951110_NUM_2
16_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19951129/Anun
cio6342_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
995/19951129/DOG
_19951129_NUM_2
29_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
996/19960327/Anun
cioD5BE_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
996/19960327/DOG
_19960327_NUM_6
2_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
996/19961122/Anun
cioBC0E_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
996/19961122/DOG
_19961122_NUM_2
29_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
996/19961223/Anun
cioCB06_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/1
996/19961223/DOG
_19961223_NUM_2
49_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2

reguladora do
Contratistas

Autonómico

Rexistro Xeral de

Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo
que se regula a factura electrónica e a
utilización de medios electrónicos,
informáticos e telemáticos en materia
DOG nº 15
de
contratación
pública
da
Administración
da
Comunidade
Autónoma de Galicia e entes do sector
público dela dependentes

001/20011016/Anun
cio10202_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
001/20011016/DOG
_20011016_NUM_2
00_gl.PDF
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
010/20100125/Anun
cio1F2E_gl.html
25/01/2010

Autonómico
/ Estatal

Resolución do 11 de decembro de
2015, da Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio da Consellería de Facenda,
pola que se publica o convenio de
colaboración entre o Ministerio de DOG nº 242 21/12/2015
Facenda e Administracións Públicas e a
Xunta de Galicia sobre diversas
actuacións de coordinación en materia
de contratación pública

Autonómico
/ Estatal

Resolución de 11 de decembro de
2015, da Dirección Xeral do Patrimonio
do Estado, pola que se publica o
Convenio de colaboración coa Xunta de BOE nº 304
Galicia sobre diversas actuacións de
coordinación
en
materia
de
contratación pública

Autonómico

21/12/2015

Resolución do 25 de xuño de 2020,
conxunta da Secretaría Xeral Técnica e
do Patrimonio da Consellería de
Facenda e do Centro Informático para a
DOG nº 133 06/07/2020
Xestión
Tributaria,
EconómicoFinanceira e Contable, pola que se
declaran actuacións administrativas
automatizadas

https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
010/20100125/Anun
cio1F2E_gl.pdf
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
015/20151221/Anun
cioCA01-1412150001_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
015/20151221/Anun
cioCA01-1412150001_gl.pdf

https://boe.es/diari
o_boe/txt.php?id=B
OE-A-2015-13953

https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
020/20200706/Anun
cioCA01-2606200001_gl.html
https://www.xunta.g
al/dog/Publicados/2
020/20200706/Anun
cioCA01-2606200001_gl.pdf

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo Denominación do documento
documental
TD14-010
Solicitudes de inscrición / modificación / baixa, acompañadas da documentación esixida
(acreditativa da personalidade: escrituras, poderes declarados bastantes por letrado da
Asesoría Xurídica, certificados...; Acreditativa da capacidade para contratar: declaracións
responsables, certificados, informes...; Acreditativa do cumprimento das obrigas tributarias
e de Seguridade Social: declaracións...; Acreditativa da solvencia financeira e económica e
técnica: certificacións...)
TD13-013
Informes da Asesoría Xurídica Xeral cualificativos das solicitudes
TD01-016
Resolucións das solicitudes de inscrición/modificación/baixa
TD18-010
Documentación periódica presentada para o mantemento da inscrición (Obrigatoria anual:
declaracións de vixencia sen contradición da documentación; Voluntarias semestrais e
TD20-044
anual: certificados de encontrarse ao día coa Seguridade Social, certificados de encontrarse
TD20-047
ao día das obrigas tributarias coas facendas estatal e autonómica, acreditación do
TD20-050
pagamento do imposto de actividades económicas).
TD20-053
TD01-016
Resolución de suspensión temporal ou anulación definitiva da inscrición (no seu caso),
acompañados da documentación xerada en función de cada expediente (Acordo de inicio;
Alegacións...)
Características da serie
Serie (aberta/pechada) Aberta
Series relacionadas
Tipo relación

Precedente
Complementaria

Código Denominación da serie documental
da serie
Expedientes de inscrición/modificación/baixa no
Rexistro de Contratistas de Obras da Comunidade
Autónoma
Rexistro de Contratistas de Obras da Comunidade
5536
Autónoma

Compiladora

Complementaria

11

Complementaria

12

Complementaria
Complementaria
Complementaria
Complementaria

13
14
15
16

Produtor
Consellería competente
en Industria

Consellería competente
en Industria
Consellería competente
Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma na Xunta Consultiva de
de Galicia
Contratación
Administrativa
Xunta de Galicia (serie
Expedientes de contratación de obras
común)
Xunta de Galicia (serie
Expedientes de contratación de subministracións
común)
Expedientes de contratación de consultorías e
Xunta de Galicia (serie
asistencia
común)
Expedientes de contratación de xestión de servizos Xunta de Galicia (serie
públicos
común
Expedientes de contratación de traballos
Xunta de Galicia (serie
específicos e concretos non habituais
común)
Expedientes de contratación de servizos
Xunta de Galicia (serie

Características da serie

Subordinada

Informes da Asesoría Xurídica

común)
Asesoría Xurídica Xeral

Réxime de acceso
Acceso
Restrinxido
(libre/restrinxido)
Prazo
30 anos
Xustificación
Con carácter xeral os expedientes conteñen datos de carácter persoal, principalmente
de carácter económico (escrituras de constitución ou modificación, datos tributarios).
Poderán ser obxecto de consulta pública se media consentimento das persoas
afectadas. De non ser o caso aplicaranse os prazos establecido no art. 23 da Lei 7/2014,
do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia: salvo disposición legal que
estableza un prazo distinto, os límites e exclusións ao dereito de acceso recollidos no
punto 1 deste artigo desaparecerán logo de transcorridos trinta anos desde a produción
dos correspondentes documentos.
Transferencia
Arquivo

Prazo
Un ano

Xustificación

Arquivo central
Arquivo intermedio

Aos cinco anos

Arquivo histórico

Aos dez anos

O resultado da selección transferida ao arquivo central enviarase
aos 5 anos desde a notificación da baixa/denegación da
inscrición ao arquivo
O resultado da selección enviarase aos 10 anos desde a
notificación da baixa/denegación da inscrición ao arquivo
histórico

Desde a notificación da baixa/denegación da inscrición

Selección
Tipo de selección:
Prazo
conservación permanente/
eliminación parcial/
eliminación total
Eliminación parcial:
Conservación dos documentos
anteriores a 1990

Mostraxe

Posibilidade de eliminación total
dos expedientes de solicitudes de Aos 5 anos
inscrición denegadas e dadas de
baixa

Conservarase unha mostra de 5
expedientes por ano, incluíndo nesta
cifra a suma das inscricións
denegadas e as dadas de baixa.

Soporte de
substitución

Control do estudo
Órgano responsable do
Secretaría Xeral de Cultura. Arquivo de Galicia
estudo
Datas extremas do período 1995-2021
estudado
Datas extremas do período
actualizado/revisado
Ditame
Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 13 de xullo de 2021

