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1.- Cuestións previas: obxecto, estrutura e fontes. 

1.1.- Introdución. Xustificación da investigación. 

Nas últimas décadas o Estado español ten sufrido unha serie de 

transformacións de grande importancia que deron lugar á conformación dun sistema 

democrático liberal-burgués, análogo aos dos países da súa contorna, que permitiu 

o desenvolvemento legal das diferentes organizacións políticas e sindicais 

estabelecidas no país e que eran obxecto dunha dura represión por parte do Réxime 

Franquista. Co desenvolvemento da nova legalidade, estas organizacións poderán 

abandonar a clandestinidade e a ilegalidade para comezar a desenvolver as súas 

estruturas e conformar, desta forma, unhas institucións imprescindíbeis para 

comprender a natureza do réxime político, económico e social actual. 

 Así pois, coa conformación deste novo réxime político asistimos á 

configuración dun marco político, económico e sindical que, entre outras cousas, se 

caracterizará polo desenvolvemento dos denominados axentes sociais, é dicer, a 

patronal e os sindicatos, principalmente, que se configurarán como organizacións de 

defensa dos intereses das distintas clases sociais existentes no país. Seu 

estabelecemento gozará do respaldo legal consagrado no artigo 7 da Constitución 

na que se estipula que: 

“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. 

Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 

Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos”. 

 Desta forma, tanto as organizacións patronais como as organizacións 

sindicais estabeleceranse como institucións básicas da vida política e económica do 

país no novo réxime político. Esta centralidade é a que determina a importancia de 

estudar e analisar estas entidades, e no noso caso concreto aos sindicatos, como 

forma de comprender as dinámicas da nova sociedade española e galega. 

Sen dúbida algunha, este estudo e descrición das organizacións obreiras 

tense de realizar baixo criterios técnicos e metodoloxías históricas polo que é 
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preciso a utilización dos vestixios documentais de ditas entidades, é dicer, a 

documentación xerada no transcurso  das súas actividades, competencias e 

funcións. A análise desta documentación deitará luz sobre as súas orixes, evolución, 

desenvolvemento, actividades e outras cuestións de relevancia que nos axudarán a 

comprender o seu papel na sociedade actual pero tamén no devir histórico e nas 

etapas históricas pretéritas. Por tanto, o estudo dos sindicatos estará intimamente 

relacionado coa salvagarda da documentación xerada polos mesmos e de aí a 

importancia que adquire o patrimonio documental sindical e a súa xestión por parte 

das organizacións obreiras. Sen este patrimonio o estudo histórico dos sindicatos 

antóllase difícil, ou canto menos dará lugar a estudos e investigacións parciais, dada 

a ausencia da perspectiva das proprias organizacións obreiras e a necesidade de 

recorrer a outras fontes externas que poden estar orientadas ideoloxicamente ou ter 

outros intereses. 

É aquí onde radica a importancia da conservación do patrimonio documental 

sindical como forma de salvagarda da memoria e a visión propria destas 

organizacións. Se a primeira motivación desta investigación é a importancia que 

adquiren os sindicatos nas sociedades capitalistas, a segunda fai referencia á 

importancia que acada o patrimonio documental e os arquivos para o 

desenvolvemento da ciencia histórica en relación con estas organizacións e para o 

desenvolvemento de sociedades democráticas. Por tanto, resulta preciso abordar a 

descrición, estudo e análise dos arquivos sindicais, na súa dupla acepción1, e do 

patrimonio documental sindical como paso previo á realización dos estudos 

históricos que se nutrirán destas fontes documentais. 

É evidente que a calidade dos estudos e investigacións históricas depende, 

en boa medida, da calidade das fontes dispoñíbeis e da súa organización e difusión. 

Por tanto, non é suficiente coa salvagarda e custodia do patrimonio documental, 

senón que é preciso o desenvolvemento e aplicación da ciencia ou disciplina 

                                                             
1
 Considerados de interese asumir a proposta da diferenciación de significado a través do uso de 

maiúsculas e minúsculas ofrecida por Antonia Heredia para unha maior claridade expositiva. A partir 
deste momento, empregarase Arquivo para designar a institucións arquivística e arquivo para 
designar o contido documental. Ver HEREDIA HERRERA, Antonia: ¿Que es un archivo?, Gijón, Trea: 
2007. 
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arquivística para a organización e difusión deste tipo de patrimonio para poder, así, 

acceder a información contida na documentación sindical. 

En definitiva, a importancia histórica que adquiren as organizacións obreiras, 

desde a súa aparición a finais do século XIX e, especialmente, desde a súa 

consolidación xurídica como representantes legais dos traballadores, determina o 

interese científico do obxecto de estudo desta pequena investigación, é dicer, os 

sindicatos. Por outra parte, a evidencia de que o estudo e análise das organizacións 

obreiras ten de realizarse a través do coñecemento exhaustivo e a análise detida 

das fontes documentais xeradas polas mesmas, determina a necesidade previa de 

abordar a descrición, estudo e análise destas fontes documentais, así como das 

operacións técnicas aplicadas a esta documentación e as proprias institucións 

encargadas da custodia, organización e difusión deste patrimonio documental. 

Finalmente, tamén nos parece de interese comentar que esta investigación 

podería ser encadrada en diferentes liñas de investigación dentro da ciencia 

arquivística dado que abordaremos diversas cuestións referidas a: Arquivos e 

sociedade, xa que trataremos a cuestión do patrimonio documental sindical e as 

súas posibilidades de difusión a través dos Arquivos das Fundacións afíns aos 

sindicatos; tamén podemos encadrar este pequeno traballo na liña de investigación 

referida á tipoloxía de Arquivos por tratarse dun estudo referido a un tipo de Arquivo 

privado concreto, os Arquivos sindicais; por outra parte, abordaremos cuestións 

relacionadas coas Políticas arquivísticas, podendo situar boa parte do traballo na 

liña de investigación referida a análise dos textos legais que abordan cuestións 

relativas aos Arquivos; e, finalmente, tamén se podería encadrar na historia dos 

Arquivos xa que abordaremos a descrición das institucións  arquivísticas que 

custodian a documentación sindical, así como a organización dos fondos 

depositados nelas. Por tanto, podemos concluír que se trata dunha investigación que 

aborda diferentes aspectos das principais liñas de investigación vixentes na 

actualidade na disciplina ou ciencia arquivística. 
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1.2.- Estado da cuestión. 

Na actualidade non existe ningún estudo ou investigación referida á cuestión 

do patrimonio documental sindical no contexto xeográfico galego. Non obstante, si 

contamos con algúns traballos referidos a este tipo de patrimonio e aos Arquivos 

destas organizacións a nivel estatal xa que nos últimos anos parece que o interese 

por este tipo de documentación e a súa análise vai adquirindo certa relevancia nos 

estudos arquivísticos. Como boa mostra disto, podemos facer mención ás diferentes 

xornadas ou congresos que se teñen celebrado no Estado español nos últimos anos 

como as Jornadas del Trabajo, celebradas os días 10 e 11 de novembro de 2008, 

que deu lugar a un número monográfico da Revista Andaluza de Archivos, ou a 

Jornada Internacional Arxius Sindicals Europeus: un model plural, organizada pola 

Fundació Cipriano García2 celebrada o 24 de novembro do ano 2011. No caso 

galego non temos localizado ningún congreso, simposio ou xornadas relacionadas 

con esta temática en concreto, aínda que no mundo da lusofonía vense realizando o 

Seminário Internacional O Mundo dos Trabalhadores e seus arquivos3, onde teñen 

participado relatores en representación das organizacións sindicais españolas. 

Así pois, nos últimos anos temos asistido a un crecemento en canto a 

publicacións relacionadas cos Arquivos sindicais e co seu patrimonio documental, 

especialmente aquelas referidas ás institucións arquivísticas dos principais 

sindicatos estatais: a Fundación Francisco Largo Caballero4 (UGT) e a Fundación 1º 

                                                             
2
 Fundación criada en 1992 pola Comissió Obrera Nacional de Catalunya coa finalidade, entre outras, 

de recibir, organizar e difundir o patrimonio histórico documental do sindicato. 
3
 Seminario organizado pola Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Brasil, e que vai pola súa 

cuarta edición. A primeira foi celebrada os días 9 e 11 de setembro de 2008 coa participación de José 
Antonio de Mingo Blasco co relatorio titulado Os arquivos da Confederação Sindical de Comissões 
Operárias (CC.OO) da Espanha. A rede de arquivos históricos e patrimonio documental da CC.OO; a 
segunda tivo lugar entre o 30 de marzo e o 1 de abril de 2011; a terceira edición foi celebrada entre o 
16 e 20 de setembro de 2013; e a última foi celebrada do 8 ao 19 de setembro de 2016. AS 
coletáneas dos seminarios están dispoñíbeis vía web:  
http://www.memoriasreveladas.gov.br/index.php/publicacoes/108-livros 
4
 Constituída o 22 de xullo de 1978 coas finalidades de localizar, recuperar, organizar e difundir os 

instrumentos de descrición precisos para o seu control e consulta, así como para custodiar, conservar 
e difundir o patrimonio documental da UGT. Ligazón web:  
http://fflc.ugt.org/default.aspx. Ver: RODRÍGUEZ SALVANÉS, Jesús: “Los archivos sindicais: el 
Archivo de la Unión General de Trabajadores” en Arch-e. Revista Andaluza de Archivos, nº 2 (2010). 
Consultado en:   
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros
/Numero_2/galeria/02_01_JESUS_RODRIGUEZ_SALVANES.pdf  

http://www.memoriasreveladas.gov.br/index.php/publicacoes/108-livros
http://fflc.ugt.org/default.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_2/galeria/02_01_JESUS_RODRIGUEZ_SALVANES.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_2/galeria/02_01_JESUS_RODRIGUEZ_SALVANES.pdf
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de Mayo5 (CCOO). Tamén facer mención as súas redes de Arquivos: Archivos de la 

Unión General de Trabajadores6 e a Red de Archivos Históricos de Comisiones 

Obreras7. O principal obxectivo, tanto dos seminarios ou xornadas como dos 

diferentes artigos, é a divulgación da acción sindical e a conservación da súa 

memoria. En moi poucos casos se trata de traballos cun perfil arquivístico 

propriamente dito. 

Ademais dos traballos de divulgación das labores realizadas polas 

Fundacións, temos unha serie de artigos referidos aos Arquivos sindicais ou ao 

patrimonio documental sindical que abordan a cuestión desde diversas perspectivas 

e que constan na bibliografía anexa a esta investigación. É de destacar a 

importancia que adquire o estudo das fontes documentais durante a represión 

franquista8, período no que se centran algúns dos artigos existentes até o momento. 

Para o caso galego non temos localizado ningún congreso, seminario, 

simposio ou xornadas, nin ningunha publicación de importancia verbo desta 

temática. Tal vez, esta situación veña derivada da maior demora no tratamento do 

patrimonio documental por parte dos sindicatos galegos ou das federacións galegas 

dos sindicatos estatais. Sexa como for, a realidade é que na actualidade non existe 

ningún traballo que se centre no patrimonio documental na Galiza a excepción de 

pequenas recensións en relación ás institucións arquivísticas como é o caso dos 

                                                             
5
 Criada pola Confederación Sindical de CCOO en 1988 para recuperar e divulgar o patrimonio 

histórico tanto do sindicalismo como dos traballadores. Ligazón web:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada 
6
   Ver http://archivos.ugt.es/  

7
 Ver http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/. Ver BAENA LUQUE, Eloisa: “Los archivos del mundo del 

trabajo, un patrimonio común” en Arch-E. Revista Andaluza de Achivos, nº 2 (2010). Consultado en:  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros
/Numero_2/galeria/02_00_02_ELOISA_BAENA_LUQUE.pdf; Guía de la Red de Archivos Históricos 
de Comisiones Obreras. Consultado en: 
 http://www.ccoo.cat/revistes/arxiu_historic/guia_red_archivos_historicos.pdf  
8
 Ver HERRERÍN LÓPEZ, Ángel: “Los archivos de organizacións políticas y sindicais y el exilio” en 

Migracións y Exilios, nº 8 (2007), pp. 33-52. Consultado en:  
http://www.aemic.org/assets/articulos/141/original/%C3%81ngel_Herrer%C3%ADn_L%C3%B3pez_-
_Migracións_y_Exilios_8_-_2007.pdf?1283263607; RUIZ, David: “La oposición sindical en el 
Franquismo: dispersión y territorialización de las fuentes” en Espacio, tiempo y forma, Serie V, Hª 
Contemporánea, t. 7 (1994), pp 509-520. Consultado en: 
 http://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/view/3005/2865; BARRUSO, Pedro: “Fuentes para el 
estudio del trabajo y del sindicalismo en el País Vasco durante el Franquismo” en Vasconia, nº 30 
(2000), pp. 527-538. Consultado en:  
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/vasconia/vas30/30527538.pdf  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada
http://archivos.ugt.es/
http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_2/galeria/02_00_02_ELOISA_BAENA_LUQUE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_2/galeria/02_00_02_ELOISA_BAENA_LUQUE.pdf
http://www.ccoo.cat/revistes/arxiu_historic/guia_red_archivos_historicos.pdf
http://www.aemic.org/assets/articulos/141/original/%C3%81ngel_Herrer%C3%ADn_L%C3%B3pez_-_Migraciones_y_Exilios_8_-_2007.pdf?1283263607
http://www.aemic.org/assets/articulos/141/original/%C3%81ngel_Herrer%C3%ADn_L%C3%B3pez_-_Migraciones_y_Exilios_8_-_2007.pdf?1283263607
http://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/view/3005/2865
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/vasconia/vas30/30527538.pdf
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artigos de Xesús Mosquera Sueiro ou Guillerme Pérez Agulla sobre o Arquivo da 

Fundación Luis Tilve publicados na Revista Claridade9, revista criada no 2006 como 

medio de comunicación da propria Fundación. 

Esta ausencia resulta canto menos paradoxal se temos en conta que as 

Fundacións asociadas ás organizacións sindicais participan activamente na 

realización de diferentes actividades como por exemplo congresos, simposios, 

seminarios, presentacións de libros ou a propria publicación dunha revista como 

voceiro das mesmas. Ningunha delas está relacionada co patrimonio documental 

sindical ou coas actividades arquivísticas realizadas polas mesmas institucións, 

senón que se orientan aos resultados obtidos a través do uso da documentación 

custodiada nelas. É dicer, a maioría das actividades realizadas teñen un carácter 

máis histórico, social ou biográfico que arquivístico propriamente dito. Esta realidade 

afecta ás tres Fundacións, aínda que no caso da Fundación 10 de Marzo, en 

Dezeme Revista de Historia e Ciencias Sociais10, ten un apartado dedicado aos 

fondos da propria institución, titulado Dosier Documental, aínda que en ningún caso 

se analisan os documentos desde unha perspectiva arquivística, senón que os 

reproduce cun breve comentario. No caso da publicación Comprendermos11, da 

Fundación Moncho Reboiras, tampouco hai referencias a artigos ou traballos 

referidos aos fondos documentais da propria Fundación xa que está orientado a ser 

un Caderno para o pensamento e a acción. 

Así pois, como podemos ver, o tratamento bibliográfico do patrimonio 

documental sindical ou dos Arquivos é tardío e escaso no Estado español e nulo no 

caso galego. Neste último caso non hai ningún traballo de relevancia, como xa 

temos comentado, polo que esta pequena investigación intentará emendar, aínda 

que só sexa en parte, esta situación e iniciar un sendeiro no que a preocupación 

polo patrimonio documental das organizacións obreiras comece a ocupar un lugar 

destacado nos estudos arquivísticos futuros. 

                                                             
9
 Trátase dos artigos descritivos en conmemoración dos 20 anos da propria Fundación. Revista 

Claridade, nº 7, Maio 2009. Ver: 
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf  
10

 Pódese acceder en liña aos números da Revista. Ver: http://www.f10m.org/publicacions  
11

 Accesíbeis en liña. Ver: http://www.fundacionmonchoreboiras.gal/publicacions.html  

http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf
http://www.f10m.org/publicacions
http://www.fundacionmonchoreboiras.gal/publicacions.html
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Por outra parte, tamén temos que facer mención á situación actual dos 

estudos referidos aos produtores da documentación analisada, é dicer, os 

sindicatos, xa que será preciso a súa utilización para abordar a realización do 

contexto. Isto é, se queremos analisar a documentación xerada polos sindicatos, é 

preciso analisar estas estruturas organizativas e a súa evolución histórica máis 

recente. Por tanto botaremos man dunha serie de obras de referencia, de carácter 

xeral12, e outras máis específicas ou cinguidas ao marco xeográfico deste traballo. 

Desta últimas, podemos indicar que a produción investigadora é, ao igual que 

no estudos dos seus Arquivos e fondos documentais, tardía e escasa polo que non 

existe un grande número de traballos ao respecto, especialmente para o caso do 

sindicalismo nacionalista. Xa que logo, podemos indicar que moitas destas 

publicacións tenden a ser obras promovidas polas proprias organizacións sindicais 

ou polas súas Fundacións13 afíns e cun nesgo divulgativo ou, incluso, 

propagandístico. 

Por outra parte, podemos citar algunhas obras monográficas referidas a cada 

un dos sindicatos máis representativos do país. Sen dúbida algunha, a organización 

que máis atención ten recibido, polo menos no período cronolóxico que abrangue o 

tardofranquismo e a transición, é o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de 

Galicia14. Esta preferencia é totalmente comprensíbel cando analisemos a evolución 

sindical na Galiza, dado que será esta a organización obreira a que capitalice a 

oposición ao Réxime franquista, como mínimo na eido laboral e sindical. Pola súa 

                                                             
12 Con xeral referímonos a que fan mención ao movemento sindical a nivel Estatal ou que tratan en 
conxunto a todas as organizacións obreiras. Ver: DOMÉNECH SAMPERE, Xavier: Cambio político y 
movemento obreiro bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977), 
Barcelona, Icaria: 2012; FISHMAN, Robert M: Organización obrera y retorno a la democracia en 
España, Madrid, CIS: 1998; MARÍN ARCE, José María: Los sindicatos y la reconversión industrial 
durante la Transición, Madrid, Consejo Económico y Social: 1997. 
13

 Como exemplo podemos ver: PEREIRA, Dionisio & DIÉGUEZ, Uxio-Breogán & MÁIZ, Bernardo: 
Síntese histórica do movemento obreiro galego: das orixes até 1984, A Coruña: FESGA: 2010; 
PÉREZ POZA, Roxelio & GARRIDO MOREIRA, Emilio: Comprometidos co presente e sementando o 
futuro: UGT 1979-2004, Compostela, Fundación Luis Tilve: 2004; MÁIZ VÁZQUEZ, Bernardo & 
ALONSO, Bieito: O sindicalismo nacionalista galego (1972-1982), Vigo, A Nosa Terra: 2003. 
14 Como mostra: GÓMEZ ALÉN, José: As CCOO de Galicia e a conflitividade laboral durante o 
franquismo, Vigo, Edicións Xerais: 1995; LAGO PEÑAS, Pedro: La construcción del movimiento 
sindical en sistemas políticos autoritarios: las Comisiones Obreras en Galicia (1966-1975), Santiago 

de Compostela, Universidade. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico: 2010. 
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parte, tanto o sindicalismo nacionalista15 como socialista16 teñen recibido menor 

atención, aínda que si podemos encontrar algunhas obras de referencia para o seu 

estudo. 

Finalmente, dentro da bibliografía histórica, podemos facer mención a algúns 

artigos ou papers referidos a conflitos laborais ou sindicais17 que teñen marcado a 

historia recente do momento obreiro galego e que determinarán, en parte, a propria 

evolución do sindicalismo no noso territorio. Ademais, estes conflitos, pola súa 

natureza e incidencia social son determinantes na historia recente do país no seu 

conxunto. 

Como podemos observar, tanto o estudo das organización obreiras como dos 

seus fondos documentais é unha temática que no caso galego non se ten abordado 

coa suficiente profundidade até a actualidade. Parece evidente pois, que a escasa e 

tardía atención dedicada aos Arquivos sindicais e á documentación xerada polas 

organizacións obreiras tamén ten a súa relación coa reducida proliferación de 

estudos historiográficos centrados nestas entidades sindicais.  

1.3.- Obxecto de estudo. 

 Por tanto, este traballo nace coa intención de analisar a situación xeral dos 

Arquivos sindicais na Galiza, aínda que tamén se fundamenta na idea de cubrir o 

baleiro bibliográfico existente no tratamento deste tipo de Arquivos xa que na 

actualidade non hai ningún estudo monográfico que se centre neste tipo de 

documentación nin, tampouco, nas institucións que custodian, organizan e serven 

este tipo de fondos no noso país. Por tanto, convértese nun intento de divulgar a 

situación destes Arquivos e os seus fondos documentais, en moitas ocasións 

                                                             
15

 GUTIERREZ RAMOS, Carla A: A articulación do sindicalismo nacionalista galego ata 1982, 
Santiago de Compostela, TFM-USC: 2014 (inédito). 
16 Por exemplo: CASTILLO, Santiago: Historia de la UGT, Madrid, Siglo XXI: 2008-2011; CHAVES 
CUÍÑA, Antonio Manuel: La UGT de Vigo: una aproximación histórica, Santiago de Compostela, 
Fundación Luis Tilve: 1998 
17 Ver: GÓMEZ ALÉN, José: 10 de marzo: unha data para a historia, Santiago de Compostela, 

Editorial Noroeste: 1993; BRAGADO RODRÍGUEZ, Eduardo & LAGO PEÑAS, Pedro: “Acción política 
e sindical e interacción estratéxica durante o franquismo en Galicia. O caso do estaleiro Vulcano 
(1936-1966)” en Grial, nº 51 (Tomo XXXIX) (2001), pp. 467-486; VV.AA: Organización e mobilización 
dos traballadores durante o franquismo. A folga xeral de Vigo do ano 1972. Documentos de Traballo. 
Historia, Santiago de Compostela, IDEGA-USC: 2001. 
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esquecidos, abandonados e destruídos. Desta maneira, xa estamos estabelecendo 

un primeiro eixo de actuación, limitando a amplitude cronolóxica da investigación á 

actualidade, xa que o que pretendemos é analisar a situación actual e non facer un 

estudo histórico deste tipo de Arquivos e os seus fondos documentais e a súa 

evolución no transcurso do tempo. Ademais, tamén estamos a estabelecer un marco 

de actuación xeográfico, xa que nos dispomos a describir e analisar os arquivos 

sindicais galegos, isto é, aqueles producidos polas centrais sindicais radicadas no 

territorio da Comunidade Autónoma incluíndo aquelas que forman parte das 

organizacións obreiras estatais. 

 Agora ben, é preciso acoutar máis detidamente o obxecto de estudo xa que 

na actualidade existe un variado elenco de organizacións obreiras (Anexo 1), 

derivado do pluralismo sindical, que como veremos máis adiante se estrutura ao 

longo da transición. Por tanto, haberá diferentes institucións sindicais que xeran 

documentación de arquivo no desenvolvemento das súas funcións e competencias. 

Estas organizacións poderíamos clasificalas segundo diferentes criterios: segundo a 

súa cronoloxía (centrais históricas ou centrais de recente criazón); a tenor do campo 

de actuación (de orientación obreira ou sindicatos agrarios); pola súa concepción 

sindical (de clase ou sindicatos profesionais); pola súa orientación ideolóxica 

(socialistas, comunistas, católicas ou nacionalistas); pola súa adscrición territorial 

(estatal, rexional/nacional); polo seu radio de acción (confederais ou sectoriais) etc. 

Así pois, a terceira limitación, despois da cronolóxica e xeográfica, que teremos que 

impor a estar investigación é a redución do obxecto de estudo a aquelas 

organizacións sindicais que ostentan a consideración de sindicato máis 

representativo dentro do territorio galego18, dada a imposibilidade de abranguer a 

multitude de sindicatos ou organizacións obreiras radicadas no país (Anexo 1). Para 

tal fin, empregaremos a definición de sindicato máis representativo recollida na Ley 

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical19, na que se estabelecen os 

                                                             
18

 Os sindicatos máis representativos da Galiza na actualidade son: Unión General de Trabajadores 
de Galicia (UGT); Sindicato Nacional das Comisiones Obreras de Galicia (SN das CCOO de Galicia); 
e a Confederación Intersindical Galega (CIG). 
19 Boletín Oficial do Estado, nº 189, do xoves 8 de agosto de 1985. 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf
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criterios e requisitos20 para ostentar dita consideración. Ademais, excluiremos ás 

centrais sindicais agrarias dadas as súas características diferenciadas respecto dos 

sindicatos obreiros propriamente ditos, aínda que como xa veremos máis adiante 

ambas tipoloxías de organizacións terán vencellos entre si21.  

 Así pois, o obxecto de estudo é o patrimonio documental sindical galego 

existente na actualidade, prestando especial atención a aquel pertencente aos tres 

sindicatos que, hoxe en día, ostenta a consideración de sindicato máis 

representativo. Por tanto, centrarémonos na descrición e análise do concepto de 

patrimonio documental e o estudo dos fondos documentais contidos nos Arquivos 

das Fundacións afíns a cada unha das organizacións obreiras. Aínda así, tamén 

faremos referencia a outros Arquivos ou fontes documentais referidas ás 

organizacións sindicais para completar ou complementar a análise e ofrecer unha 

visión de conxunto do patrimonio documental sindical existente na Galiza na 

actualidade. 

1.4.- Fontes documentais. 

 Para abordar a descrición, estudo e análise deste obxecto de estudo é preciso 

facer unha escolma de fontes documentais directas que nos axuden a achegarnos á 

realidade sindical desde unha perspectiva arquivística. Isto é, precisamos empregar 

unha serie de instrumentos de control e descrición arquivística que nos mostre o 

traballo realizado polas institucións arquivísticas obxecto desta investigación.  

 Así pois, empregaremos os Cadros de Clasificación, tanto dos fondos 

documentais existentes nos Arquivos, como os Cadros de Clasificación de cada 

fondo, entendo estes desde unha perspectiva funcional como a “estructura 

                                                             
20

 No seu Título III, artigos 6-7 estabelécese que os sindicatos representativos son aqueles que 
atinxan un 10% dos delegados sindicais a nivel estatal ou o 15% a nivel autonómico. 
21

 É o caso do sindicato Unións Agrarias fundado en 1983, integrado na Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA) e que, a súa vez, está integrado na estrutura orgánica da UGT. Por tanto, a 
documentación xerada polo sindicato agrario será depositada na Fundación Luis Tilve, a cal lle 
corresponde a función de custodiar a documentación xerada polas organizacións do ámbito socialista. 
O caso das Comisións Obreiras ou Sindicato Labrego Galego, fundado en 1973, é distinta dado que 
non ten un vencello orgánico coa CIG, aínda que existen nexos de unión con este sindicato dado que 
ambos xorden, a grosso modo, por iniciativa da Unión do Povo Galego. Descoñecemos a existencia 
dun Arquivo proprio, pero si podemos constatar que, polo menos, unha parte da súa documentación 
encontrase custodiada nas diferentes Fundacións do ámbito do sindicalismo nacionalista. 
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jerárquica y lógica que organiza los documentos, los agrupa en series de acuerdo 

con su origen y por ser reflejo de una acción, función o actividad”22. Entre os cadros 

de clasificación de fondos empregados temos: 

o Cadro de clasificación de fondos da Fundación Luís Tilve 

o Cadro de clasificación de fondos da Fundación 10 de Marzo 

o Cadro de clasificación de fondos da Fundación Moncho Reboiras. 

o Cadro de clasificación de fondos dos Arquivos Históricos Provinciais. 

o Cadros de clasificación das Deputacións Provinciais. 

o Cadros de clasificación dos Arquivos municipais. 

o Cadros de clasificación dos Arquivos universitarios. 

o Cadros de clasificación de fondos doutros Arquivos privados. 

Tamén empregaremos Cadros de Clasificación de cada fondo, é dicer, 

aqueles realizados para a organización dun fondo en concreto. Neste caso temos 

empregado: 

o Cadro de clasificación do Fondo UGT-Galicia. 

o Cadro de clasificación normalizado dos fondos Unións Comarcais. 

o Cadro de clasificación do Fondo SN-CCOO de Galicia. 

Outra fonte directa, serán os catálogos e inventarios, entendendo os primeiros 

como o “instrumento cuya finalidad es describir exhaustivamente, así en sus 

caracteres internos como en los externos, las piezas documentales y las unidades 

archivísticas”23 e os segundos como o “instrumento que sirve para describir las 

series documentales en diferentes grados de detalle, dispuestas según el orden que 

tienen en el cuadro de clasificación y reproduciendo su estructura”24. Destes temos 

empregado: 

o Catálogo da Fundación Luis Tilve 

o Catálogo do Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela. 

o Inventario do Arquivo da Fundación Luis Tilve. 

Outras fontes directas empregadas serán os Estatutos das diferentes 

                                                             
22

 CRUZ MUNDET, José Ramón: Diccionario de Archivística, Madrid, Alianza: 2011, pp. 130. 
23

 Ibidem, pp. 105. 
24

 Ibidem, pp. 219. 
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Fundacións e dos proprios sindicatos analisados que nos forneceran diversas 

informacións. Entre estas fontes podemos destacar: 

o Estatutos da Fundación Luis Tilve 

o Estatutos da Fundación 10 de Marzo 

o Estatutos da Fundación Moncho Reboiras 

o Estatutos da UGT-Galicia 

o Estatutos da Confederación Intersindical Galega 

o Estatutos do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia. 

Por outra parte, tamén utilizaremos outro tipo de fontes, neste caso indirectas, 

como son as fontes hemerográficas, tanto procedentes dos sindicatos e das 

Fundacións, como dos medios de comunicación xeralistas. En canto as fontes 

hemerográficas das Fundacións temos que citar as xa comentadas: revista 

Claridade. Revista da Fundación Luis Tilve, a revista Dezeme. Revista de Historia e 

Ciencias Sociais  da Fundación 10 de Marzo e os Cadernos Comprendermos da 

Fundación Moncho Reboiras. Por parte dos sindicatos temos consultado: Eixo, 

voceiro Oficial da INTG (1980-1989) e Adiante, voceiro Oficial da INTG-Vigo e 

CXTG-IN (1985-1989). E, finalmente, tamén puidemos consultar La Voz de Galicia 

(1983-1988), Faro de Vigo (1982-1988) e El País (números soltos 1978-1988). Con 

estas fontes directas e indirectas, e a bibliografía antes comentada, temos o corpus 

documental sobre a que basear esta pequena investigación.  

1.5.- Estrutura da investigación. 

 Unha vez estabelecidos estes criterios, xa podemos estruturar a investigación  

en función aos obxectivos sinalados e, por tanto, cada capítulo terá por finalidade 

acadar algún dos obxectivos indicados con anterioridade. Este capítulo inicial témolo 

dedicado as cuestións xerais da investigación coa finalidade de estabelecer a 

xustificación da mesma, o obxecto de estudo e metodoloxía, as fontes e estado da 

cuestión e a propria estrutura do mesmo. 

 Por outra parte, o segundo capítulo estará dedicado aos produtores da 

documentación de arquivo, isto é, aos sindicatos. Estará estruturado en dúas 

epígrafes: na primeira, mostraremos a reaparición do sindicalismo no 
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tardofranquismo e a súa posterior evolución durante a transición e os anos oitenta, 

xa que é o período histórico no que se configura o sistema sindical galego. Como xa 

indicamos, centraremos o obxecto de estudo nos tres sindicatos máis 

representativos. Xa que logo, será preciso analisar o proceso polo cal se 

estabelecen as organizacións obreiras galegas máis representativas. Ademais, esta 

introdución permitiranos comprender, en parte, a inexistencia dunha política 

encamiñada á conservación e difusión do patrimonio documental sindical por parte 

das proprias organizacións do movemento obreiro. Isto acontece pola centralidade 

que adquire o estabelecemento do sistema sindical e a loita por ocupar un espazo 

de relevancia no mesmo. É dicer, a preocupación das organizacións obreiras 

durante a transición e os anos oitenta centrarase na consecución de obxectivos 

político-sindicais que non deixarán espazo a outro tipo de cuestións que nestes 

momentos son, como mínimo, obviadas. Por exemplo, a cuestión do patrimonio 

sindical, tanto histórico como acumulado25, ocupará un espazo importante na acción 

colectiva destas organizacións26 durante a transición e os anos oitenta, aínda que 

non sucederá o mesmo co patrimonio documental. Esta situación perdurará, como 

mínimo, até finais da década dos oitenta a nivel estatal27 e dos anos noventa no 

caso galego28 cando comece a haber un interese pola salvagarda do patrimonio 

documental sindical. Na segunda epígrafe, analisaremos o tipo de estruturación 

orgánico-funcional das organizacións sindicais para poder observar, describir e 

analisar o modo en que estas institucións se organizan e cales son as competencias 

de cada unha das estruturas criadas polas mesmas. Isto é de vital importancia 

desde unha perspectiva arquivística dada a centralidade que adquiren as estruturas 

                                                             
25

 Para coñecer a problemática do patrimonio sindical histórico e acumulado ver: MAGAÑA BALANZA, 

Francisco Javier & RICO LETOSA, Sara: “El patrimonio sindical acumulado” en Proyecto social: 
Revista de relacións laborales, nº 4-5 (1997), p. 195-218; e LOPERA CASTILLEJO, Mª José: “De 
novo ante la necesidad de afrontar el problema del patrimonio sindical histórico y del acumulado” en 
Proyecto social: Revista de relacións laborales, nº 3 (1995), p. 73-86. 
26

 Ver FV, 25 de novembro de 1982, Vigo, p. 17-18, 41; FV, 25 de xaneiro de 1983, Vigo, p. 15; FV, 
16 de xuño de 1983, Vigo, p. 17; LVG, 15 de setembro de 1983, Laboral, p. 53; LVG, 16 outubro de 
1983, Ofertas de Traballo, p. 49; Adiante nº 8 (Marzo 1988), p. 4; Adiante nº 10 (maio 1988), 
contraportada. 
27

 A Fundación Francisco Largo Caballero (UGT; 1978), a Fundación de Estudios Libertarios Anselmo 
Lorenzo (CNT, 1987), a Fundación Salvador Seguí (CGT, 1986) e a Fundación 1º de Mayo (CCOO; 
1988). 
28

 A Fundación Luis Tilve (UGT) é criada en 1989, a Fundación 10 de Marzo (SN-CCOO) é 
constituída en 1991 e, finalmente, a Fundación Moncho Reboiras (CIG) é criada en 2004. 
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e as competencias de cada órgano á hora de tratar un arquivo. Por tanto, esta 

análise axudaranos a valorar as posibilidades de organización da documentación e a 

realizar unha comparativa entre os diferentes tratamentos documentais realizados 

nas diferentes institucións arquivísticas.  

 Con posterioridade, no terceiro capítulo, analisaremos o estabelecemento da 

estrutura administrativa do novo sistema político para observar o reparto de 

competencias en materia de arquivos e patrimonio documental. Comentaremos 

brevemente o proceso de descentralización administrativa e a evolución legal do 

concepto de patrimonio documental, dado que se conforma como o marco legal de 

actuación do mesmo. Non obstante, non nos estenderemos demasiado nesta 

cuestión xa que a temática xa ten sido abordada por diferente autores29 aínda que 

será preciso realizar algunhas actualizacións dada a aprobación de novas 

normativas nos últimos anos como por exemplo a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de 

arquivos e documentos de Galicia ou a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio 

cultural de Galicia no ámbito autonómico, e o Real Decreto 1708/2011, de 18 de 

noviembre, por el que se estabelece el Sistema Español de Archivos y se regula el 

Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos 

Públicos y su régimen de acceso, no ámbito estatal. 

 No cuarto capítulo, a través da análise da acción lexislativa e con axuda 

doutras fontes, intentaremos estabelecer unha serie de definicións elementais: na 

primeira epígrafe abordaremos a definición de patrimonio documental sindical así 

como os seus trazos máis característicos e comparalos coa situación actual da 

documentación de arquivo custodiada nas diferentes institucións arquivísticas; na 

segunda epígrafe, prestaremos atención ás diferentes acepcións do concepto de 

arquivo sindical. Ademais, abordaremos a cuestión de aqueles Arquivos 

                                                             
29

 HEREDIA HERRERA, Antonia: op. cit, p. 17-19; GALLEGO, Olga: “O sistema arquivístico actual na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Arquivo Xeral da Administración de Galicia. Proposta para a súa 
creación no contexto do sistema de arquivos da Comunidade Autónoma de Galicia”, Santiago, Xunta 
de Galicia. Consellaría de Cultura e Deporte. Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental: 
1990, pp. 17-55; QUIROGA BARRO, Gabriel: “Evolución de la normativa de archivos y patrimonio 
documental en Galicia (1981-1995)” en VV.AA. Archivos, bibliotecas, centros de documentación y 
museos en el Estado de las autonomías: actas del VI Congreso Nacional de ANABAD, Murcia, 
ANABAD: 1997, p 71-78; e FUSTER RUIZ, Francisco: “Política archivística” en RUIZ RODRÍGUEZ, 
Antonio Ángel (Ed.). Manual de archivística. Madrid, Ed. Síntesis: 1995, pp. 281-303. 
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relacionados coas organizacións obreiras ou outras afíns. Isto tamén nos servirá de 

axuda para comprendermos a natureza das proprias institucións arquivísticas; e, 

finalmente, na terceira epígrafe, estabeleceremos os elementos ou trazos máis 

característicos dos arquivos sindicais. 

 O Patrimonio Documental Sindical será analisado no quinto capítulo. Este 

comezará cunha epígrafe dedicada ao que temos denominado externalización da 

xestión documental onde analisaremos a criazón de fundacións para custodiar a 

documentación histórica dos sindicatos. É preciso sinalar que as institucións 

arquivísticas non son propriamente as organizacións sindicais, senón que a través 

destas criaranse entidades encargadas de asumir as competencias en materia de 

tratamento documental que adoptarán a forma de Fundacións: a Fundación Luis 

Tilve30 (UGT), a Fundación 10 de Marzo31 (SN-CCOO) e a Fundación Moncho 

Reboiras32, antigamente coñecida como Fundación para o Estudo e Divulgación da 

Cuestión Social e Sindical –FESGA- (CIG). Neste ponto, abordaremos 

separadamente a descrición de cada unha delas cunha pequena introdución e a 

posterior análise dos fondos documentais depositados nas mesmas tanto desde 

unha perspectiva tipolóxica como cronolóxica. A través desta análise 

comprobaremos a posibilidade de adscribir a estas Fundacións a algún dos 

conceptos definidos con anterioridade, por unha parte, e a posibilidade de catalogar 

como patrimonio documental, desde unha perspectiva legal, a documentación 

custodiada en cada unha das institucións arquivísticas pola outra. Na segunda 

epígrafe, trataremos a cuestión da integración destas institucións arquivísticas nos 

Sistemas de Arquivos públicos ou de calquera outra rede de colaboración entre os 

distintos organismos que teñan por obxecto a custodia, organización e difusión deste 

patrimonio. E, finalmente, completaremos esta panorámica xeral do patrimonio 

documental sindical custodiado nestas institucións arquivísticas coa análise doutros 

fondos ou arquivos documentais relacionados co sindicalismo, ou que teñan 

importancia para o estudo deste fenómeno. Non se trata de realizar unha análise 

exhaustiva, senón de enumerar e describir a posíbel documentación sobre a 

                                                             
30

 Enderezo web: http://www.fundacionluistilve.com/  
31

 Enderezo web: http://www.f10m.org/portada  
32

 Enderezo web: http://www.fesga.org/  

http://www.fundacionluistilve.com/
http://www.f10m.org/portada
http://www.fesga.org/
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temática en cuestión e que poida servir de fonte documental para o estudo do 

sindicalismo e as súas actividades. 

 No sexto capítulo, abordaremos o estudo comparado dos fondos documentais 

analisados no capítulo anterior en base a dúas epígrafes: a primeira, fará referencia 

á tipoloxía xeral dos fondos enumerados anteriormente, estabelecendo unha 

cuantificación dos mesmos e a súa distribución en función do Arquivo de custodia. 

Despois analisaremos aqueles fondos que temos clasificado como sindicais 

centrándonos nos aspectos cronolóxicos e observar se son catalogábeis como 

patrimonio documental. Pola súa parte, a segunda epígrafe, tratará sobre a 

organización dos arquivos sindicais propriamente ditos custodiados nas tres 

institucións analisadas. Observaremos as diferentes formas de clasificar e organizar 

a documentación aplicada por cada un dos Arquivos das fundacións en cuestión. 

Ademais, como xa avanzamos anteriormente, a preocupación polo patrimonio 

documental das organizacións sindicais será, tanto no caso español como no caso 

galego, serodia33 e, por tanto, existirán certas deficiencias no que se refire ao 

tratamento documental polo que nalgúns casos non poderemos falar de Arquivos 

como tal, tendo de facer mención ao concepto de Arquivo desnaturalizado, 

entendendo este como “realidades con deficiencias que alteran su esencia, [y] su 

naturaleza”34. A pesar da existencia destas deficiencias, consideramos de interese 

analisar, igualmente, a situación da documentación e o seu tratamento por parte das 

tres organizacións sindicais máis representativas, ou das súas fundacións, para así 

realizar unha comparativa e estabelecer cal é a situación actual. Por outra parte, coa 

axuda tanto dos cadros de clasificación antes enumerados como da estrutura 

orgánico-funcional das organizacións sindicais, concluiremos este apartado cun 

intento de estabelecer un cadro de clasificación estándar coa finalidade de iniciar un 

debate verbo da necesidade, ou non, de estabelecer dita normalización. Ademais, 

                                                             
33 Tanto en comparación co  patrimonio documental dos partidos políticos españois como co proprio 

patrimonio documental dos sindicatos estranxeiros. No caso dos arquivos políticos, estes son criados 
na década dos setenta, principios dos oitenta. Ver RUIZ, David: op. cit. Pola súa parte, en relación co 
sindicalismo internacional comentar que a preocupación polos arquivos é moi anterior respecto do 
caso español. Ver MOTA MÚÑOZ, José Fernández: “Breve panorámica de los archivos sindicais” en 
Historia, Trabajo y Sociedad, nº 3 (2012), pp. 183-198. Consultado en:  
http://eprints.rclis.org/23673/1/0307Notas.pdf.  
34

 HEREDIA HERRERA, Antonia: op. cit.: p. 41. 

http://eprints.rclis.org/23673/1/0307Notas.pdf
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tamén proporemos unha posíbel estrutura para a posta en marcha dun sistema de 

arquivos sindical. 

 Finalmente, dedicaremos o capítulo sétimo ao estabelecemento das 

conclusións obtidas na realización desta pequena investigación, onde trataremos de 

dar resposta aos obxectivos formulados inicialmente. Prestaremos especial atención 

aos obxectivos principais: a pertinencia de aplicar a palabra Arquivo ás institucións 

analisadas; a cuestión da definición de patrimonio documental e dos arquivos 

sindicais para poder adscribir aos Arquivos analisados nalgunha das categorías 

enumeradas; ou a cuestión sobre a catalogación da documentación sindical como 

patrimonio documental. 
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2.- As organizacións sindicais na Galiza. 

2.1.- Do rexurdimento sindical e a transición á actualidade. 

Antes de comezar a analisar as cuestións referidas ao patrimonio documental 

faise preciso realizar unha pequena introdución ou panorámica sobre a (re)aparición 

das organizacións sindicais no Estado español, e concretamente na Galiza, dado 

que estas serán as produtoras de documentos de arquivo e, por tanto, o 

coñecemento da súa evolución nos últimos decenios achegaranos información de 

interese á hora de analisar a propria documentación que hoxe en día custodian. 

Así pois, o primeiro que debemos indicar é que os sindicatos nacen nos anos 

sesenta do século XIX35 coa finalidade de defender os intereses dos traballadores. A 

súa evolución histórica estará marcada por constantes modificacións e 

transformacións nas súas relacións co sistema político. Da ilegalidade á legalidade, 

da clandestinidade á visibilidade, da represión á mobilización etc. Aínda que, sen 

dúbida, será a longa noite de pedra da ditadura franquista a que máis influencia terá 

á hora da estruturación sindical actual na que nos basearemos para a realización 

deste traballo, ademais de supor un importante factor en canto á situación do 

patrimonio documental sindical. 

E é que un dos elementos máis destacábeis da última etapa do franquismo 

será a existencia dunha limitada liberalización no plano económico e o crecemento 

da industria, especialmente da construción naval no caso galego. Ademais, é 

durante este período cando a acción colectiva dos traballadores reaparece despois 

do final da Guerra Civil. Tras o conflito as organizacións obreiras foron prohibidas e 

perseguidas36, sendo obxecto dunha dura represión que desartellou case por 

completo todas as estruturas sindicais existentes e incautou ou destruíu37 parte 

                                                             
35

 GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio: “Fuentes Documentales del movemento obreiro español” en 
Studia historica. Historia contemporánea, nº 6-7 (1988-1989), pp. 43-54 
36

Lei de 9 de febreiro de 1939 de Responsabilidades Políticas (BOE, 13 de febreiro de 1939). 
Consultado en http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/044/A00824-00847.pdf  
37

 A través da Oficina de Investigación e Propaganda Anticomunista primeiro e posteriormente coa 
criazón da Delegación de Asuntos Especiais e a Delegación do Estado para a Recuperación de 
Documentos ordénase a incautación dos fondos documentais con fins represivos. Ademais, as 
proprias organizacións destruirán parte do seu patrimonio como medida preventiva ante a represión 
franquista. Ver GARCÍA PAZ, Beatriz: “Archivos políticos y sindicais” en Curso de verano de la 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf
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importante do seu patrimonio documental como mecanismo de represión. 

Con todo, as transformacións no plano económico terán as súas 

consecuencias no terreo social. En primeiro lugar, o crecemento económico e o 

desenvolvemento da industria provocarán un aumento da masa social empregada 

no sector industrial, e en segundo lugar, e debido á propria natureza do modelo de 

crecemento, darase unha forte concentración xeográfica dos continxentes obreiros. 

Deste modo, o aumento significativo da poboación industrial e a súa gran 

focalización territorial conformarase como o caldo de cultivo para o rexurdimento do 

movemento obreiro. Non obstante, estes dous factores non serán suficientes por si 

mesmos, senón que será precisa a aplicación de certas medidas liberalizadoras no 

eido socio-laboral. Neste senso, temos que facer referencia á aprobación por parte 

do Réxime da Lei de Convenios Colectivos Sindicais (1958)38, que implantará un 

novo modelo  de relacións laborais. A súa aplicación posibilitará a apertura de 

oportunidades para a participación política, xa que “facilitaba o traballo dos 

opositores ao converter os convenios nun medio legal para canalizar a loita, 

incrementando o interese das eleccións sindicais a enlaces e xurados de 

empresa”39. Pero non só incentivaba a participación política, senón que tamén 

favorecía o desenvolvemento da oposición ao proporcionarlle diferentes recursos 

indispensábeis para a (re)aparición dos movementos sociais. Por un lado, ofrecíalles 

un foro onde se por en contacto cos demais traballadores, e por outra parte, criaba a 

figura dos líderes sindicais, representada polos enlaces e xurados de empresa. Alén 

diso, tamén lles proporcionaba un espazo físico para a realización das súas 

actividades, e finalmente, achegada unha ferramenta para as súas reivindicacións: 

os convenios colectivos40. 

 Ora ben, a aprobación desta nova lexislación non significaría inmediatamente 

a apertura dunha nova fase na conflitividade, nin tampouco a participación de todas 

as organizacións sindicais. Efectivamente, o sindicalismo tradicional, representado 

                                                                                                                                                                                              
Universidad de Navarra. La Hoja de ruta de los archivos personales, familiares y de empresa, 2010, 
pp.3. Consultado en: http://dspace.unav.es/bitstream/10171/12706/1/Beatriz%20Garcia.pdf 
38

 En 1960 aprobarase a Regulación das eleccións a enlaces e xurados de empresa, e en 1963 
sancionarase o Decreto-Lei de Conflitos Colectivos. 
39

 VILLARES, Ramón (Ed.): O mundo do traballo en Galicia, Compostela, FEUGA: 2007, p. 102. 
40

 FISHMAN, Robert: Organización obrera y retorno a la democracia en España, Madrid, CIS: 1998, p. 
131. 

http://dspace.unav.es/bitstream/10171/12706/1/Beatriz%20Garcia.pdf
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pola UGT e a CNT, adoptará unha postura totalmente contraria á participación en 

calquera institución ou organismo oficial, por considerar que lexitimaba ao Réxime. 

Non obstante, as formulacións teóricas do PCE desde o seu V Congreso41 

propugnaban unha nova estratexia de oposición: o entrismo. Este consistía no 

aproveitamento de calquera fenda no sistema político para realizar as súas 

actividades de oposición e, desta forma, ultrapasar as institucións oficiais, como por 

exemplo a Organización Sindical Española. Para tal fin incentivarase a participación 

dos militantes comunistas nas Comisións Obreiras42, en colaboración con 

sindicalistas independentes (sen afiliación política) e traballadores relacionados coas 

organizacións católicas, como por exemplo á Hermandad Obrera de Acción Católica 

(HOAC) ou as Juventudes Obreras Católicas (JOC). O obxectivo principal era o 

estabelecemento e a consolidación de estruturas estábeis, xa que entre 1956 e 1962 

“los trabajadores se organizaban en Comisiones Obreras de fábrica que, fuera de los 

canales oficiales de representación en el sindicato vertical, negociaban los pactos 

con las empresas para desaparecer una vez terminado el conflicto”43. Así pois, nun 

primeiro momento estas Comisións eran temporais e reducidas ao ámbito da 

empresa. Con todo, a participación nas eleccións sindicais de 1960 favorecerá o 

estabelecemento da nova organización. Xa a partir dese ano comezarán a saír 

electos membros das Comisións Obreiras, aumentado o seu número nos comicios 

de 1963 e 1966. Estas primeiras células irán adquirindo un maior nivel organizativo 

até que en 1967 ten lugar a primeira asemblea da organización a nivel estatal44(no 

caso galego haberá que esperar até setembro de 1970). Aínda así, isto non 

significará a adopción dun modelo sindical tradicional, senón que manterán a súa 

natureza participativa e aberta. 

 A pesar destes éxitos electorais e organizativos, o novo movemento obreiro 

tería que enfrontarse á acción represiva do Estado franquista. Unha vez constatado 

                                                             
41

 ERICE SEBARES, Francisco: Evolución histórica del PCE. De la reconciliación nacional a la crisis 
de la Transición, Madrid, PCE-Secretaría de Formación: 2012, p. 5 e seguintes. 
42No caso galego, os militantes do PCE serán os protagonistas da aparición deste novo modelo de 
sindicalismo, sendo as primeiras estruturas de mobilización estábeis consecuencia da súa actividade. 
Ver LAGO PEÑAS, Pedro: op. cit.; GÓMEZ ALÉN, José: (1995) op. cit., p. 56 e seguintes. E para 
unha aproximación a un caso concreto: BRAGADO RODRÍGUEZ, Eduardo & LAGO PEÑAS, Pedro: 
op. cit. 
43

DOMÉNECH SAMPERE, Xavier: op. cit., p. 95-96. 
44

GÓMEZ ALÉN, José: (1995) op. cit., p. 117. 
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o carácter opositor da organización e a grande presenza de militantes comunistas, o 

Réxime tomará a decisión de ilegalizar as Comisións Obreiras o mesmo ano da súa I 

Asemblea. Ademais, tamén conxelará a negociación colectiva e aprazará a 

convocatoria das eleccións sindicais de 1969. Así e todo, o movemento non será 

desartellado e logrará superar as dificultades impostas polo contexto político, 

ampliando a organización e a súa influencia sobre os traballadores. Desta forma, e 

unha vez superadas estas dificultades impostas polo Réxime franquista, o 

movemento das Comisións Obreiras encabezará unha vaga crecente de 

mobilizacións e folgas45 que terán o seu ponto álxido en 197246.  

Malia os “éxitos” colleitados, será durante este período cando xurdan as 

primeiras diferenzas internas de importancia dentro da organización. Por unha parte, 

desde os sectores moderados, especialmente desde os círculos católicos, 

desconfiábase do predominio que o PCE exercía sobre a organización. Por outra 

parte, acusábase ao PCE e ás CCOO de reformismo desde os sectores más 

“esquerdistas”. Desta forma, xurdiría, antes de setembro de 1972,  a Organización 

Obreira (OO), escisión da Xuventude Comunista de Galicia, cunha maior relevancia 

na comarca de Vigo. Ademais, o reformulado nacionalismo galego, especialmente a 

UPG47, comezará un achegamento cara o novo movemento obreiro apoiando nun 

primeiro momento as CCOO. Non obstante, a formación nacionalista non demoraría 

en modificar a súa estratexia procurando presentarse como o partido comunista da 

Galiza e actuando como unha fronte nacional, criando as súas proprias estruturas 

nos diferentes ámbitos48. No caso do movemento obreiro, a UPG criará a Fronte 

                                                             
45O período que vai desde 1970 a 1972 será conceptuado como  a “época dos grandes conflitos”. Ver 
GÓMEZ ALÉN, José: (1995) op. cit., p. 131 e seguintes. 
46

Durante ese ano terán lugar duros conflitos laborais, especialmente nas localidades onde o sector 
naval ten incidencia. No caso de Vigo a folga comezará na factoría de Citroen, espallándose á 
práctica totalidade do tecido produtivo. Ver VV.AA. Organización e mobilización dos traballadores 
durante o franquismo. A folga xeral de Vigo do ano 1972 en Documentos de Traballo. Historia, 
Santiago de Compostela, IDEGA-USC: 2001, p. 2-23. Respecto a Ferrol a mobilización comezará na 
Bazán e afectará a outras empresas como ASTANO. O conflito remataría coa morte de Amador Rey e 
Daniel Niebla por disparos da policía o dez de marzo, converténdose esa data no Día da Clase 
Traballadora Galega. Ver GÓMEZ ALÉN, José: 10 de marzo: unha data para a historia, Santiago de 
Compostela, Editorial Noroeste: 1993. 
47

A Unión do Povo Galego (UPG) foi fundada en 1964. En 1973 integraríase no partido o colectivo 
“Galicia Socialista” e unha boa parte da “Organización Obreira”. 
48

A partir de 1972 a UPG irá artellando unha rede de organizacións afíns: Fronte Obreira, ERGA 
(1972/73), CCLL (1973), UTEG (1974), UTSG, UTBG, SGTM, etc. Para afondar na articulación do 
sindicalismo nacionalista, ver MÁIZ VÁZQUEZ, Bernardo & ALONSO, Bieito: op. cit.; GUTIERREZ 
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Obreira, que se acabará transformando no Sindicato Obreiro Galego (SOG) en 

1975, ante a constatación da imposibilidade de levar a bo porto a estratexia seguida 

até o momento: intentar modificar as CCOO desde a participación interna. 

 Así pois, a propria acción colectiva dos traballadores, capitalizada polas 

Comisións Obreiras durante a década dos sesenta e comezos dos setenta, 

favorecerá a (re)aparición de vellas/novas organizacións sindicais, a diversificación 

da oposición e a división nas elites gobernantes. Nesta situación, o Réxime 

comezaba a mostrar certas fraquezas ante o aumento da conflitividade obreira e o 

éxito acadado polas Candidaturas Unitarias e Democráticas49 nos comicios sindicais 

de 1975, ultrapasando definitivamente as estruturas do sindicato vertical. Non 

obstante, esta vitoria electoral, xunto coa ausencia de negociación colectiva e a 

represión exercida polo Estado, provocaría que durante ese ano a conflitividade fose 

menor, aínda que máis intensa.  

 Tras a morte do ditador e o inicio do proceso de transición política, o 

sindicalismo terá que abordar importantes debates sobre a súa configuración e 

estruturación de cara ao novo sistema político. O primeiro deles será sobre a 

conveniencia de modificar o sistema político previo ou a ruptura co mesmo. Este 

debate será superado conforme avanzan os acontecementos históricos que suporán 

a reforma pactada50 do Réxime e a firma dos Pactos de la Moncloa aceptados polas 

centrais sindicais de ámbito estatal51, e rexeitados de xeito frontal polo sindicalismo 

nacionalista52. A partir dese momento comezarán outra serie de polémicas respecto 

do proprio movemento obreiro, a súa organización, o seu papel no novo sistema 

político etc.  

                                                                                                                                                                                              
RAMOS, Carla A: op. cit. 
49

Estas candidaturas estaban conformadas pola confluencia das CCOO e da USO. A UGT e a CNT 
continuarán co a súa estratexia de boicot cara as eleccións sindicais, postura que repercutiría 
negativamente na súa implantación nos centros de traballo. Pola súa parte, o recentemente criado 
sindicalismo nacionalista levaría adiante unha estratexia en dúas frontes: abstencionista por parte do 
SOG, aínda que con militantes nacionalistas nas listas de CCOO. 
50

FISHMAN, Robert M.: op. cit., p. 164 e seguintes. 
51

Pola súa parte, CCOO apoiou os acordos a pesar das diverxencias internas, mentres que a UGT os 
rexeitou inicialmente até que o PSOE os subscribiu. Ver MARÍN ARCE, José María: op cit., p. 75 e 
seguintes. 
52

 MERA, Manuel: A vinte e cinco dos Pactos da Moncloa, Diario de Ferrol, 11-10-2003; Consultado 
en: http://www.galizacig.gal/actualidade/200310/mm_a_vintecinco_anos_pacto_moncloa.htm 

http://www.galizacig.gal/actualidade/200310/mm_a_vintecinco_anos_pacto_moncloa.htm
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 O debate principal é a configuración do novo modelo sindical, isto é, se 

estruturarse baixo a unidade do movemento obreiro ou, por contra, defender a 

pluralidade sindical. As CCOO, USO e o SOG van tomar posición a favor do primeiro 

modelo, aínda que cada organización tiña unha visión diferente. Pola súa parte, o 

SOG53 pretendía unha Central Sindical Única Galega (CSUG), polo que o ámbito 

xeográfico que lle correspondía non era compatíbel coa idea de CCOO de o crear a 

nivel estatal. Por outra parte, a organización comunista propuña a participación de 

todos os sindicatos nun Congreso Sindical Constituínte, coa esperanza de poder 

“controlalo” dada a superioridade desta central. Con todo, nin tan sequera a USO 

aceptaría esta fórmula, xa que desconfiaban dun congreso que pensaban que 

estaba dirixido por CCOO e o PCE. Defendendo a segunda opción, a pluralidade 

sindical, situábase a UGT, que defendía a unidade de acción pero non orgánica e 

pretendía consolidar rapidamente a súa organización e o seu espazo no mercado 

sindical. Finalmente, todas as organizacións obreiras abandonaron a idea de criar un 

sindicato único e dedicaron todos os seus  esforzos a consolidar as súa estruturas 

organizativas, estabelecéndose dun modo definitivo o modelo de pluralidade 

sindical54. A partir de aquí cada central seguirá os seus proprios pasos até 

configurarse o panorama actual, aínda que os intentos de criar unha organización 

unitaria continuarán durante os anos oitenta55. 

Así pois, xa durante a Transición estabeleceríase un modelo sindical plural en 

que eran as Comisións Obreiras a organización máis estruturada e asentada. Isto, 

debíase a súa hexemonía durante o último período da ditadura, xa que era 

practicamente a única organización obreira con incidencia dentro dos centros de 

traballo. Aínda así, durante o proceso de estabelecemento do sistema democrático-

liberal e a conformación da pluralidade sindical, esta organización irá perdendo a 

súa hexemonía, tendo que competir con outras organizacións de recente criazón ou 

en recomposición, como a UGT. Neste senso, se a demora en conformarse como 

unha organización obreira tradicional prexudicou a consolidación do sindicato en 

favor doutras centrais, tamén temos que sinalar que esa transformación foi o punto 

                                                             
53

MÁIZ VÁZQUEZ, Bernardo & ALONSO, Bieito: op. cit., páx. 67. 
54Ver MARÍN ARCE, José María: op. cit., p. 34 e seguintes. 
55

FV, 3 de decembro de 1982, sección España, p. 11 y 18; FV, 14 de decembro de 1982, p. 9. 
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de fricción que provocou profundas diverxencias internas. Estas, acabaríanse 

manifestando en varias rupturas orgánicas, coa aparición da Confederación de 

Sindicatos Unitarios de Traballadores (CSUT), vinculado ao Partido de los 

Traballadores de España (PTE), y e o Sindicato Unitario (SU), integrado por 

militantes da Organización Revolucionaria de Traballadores (ORT),  constituídos en 

197756.  

 Non obstante, non serían estas novas centrais sindicais as que lle disputarían 

a hexemonía ás CCOO. A pesar da súa práctica inexistencia durante a ditadura e os 

primeiros anos da Transición, a UGT conformaríase como a única organización 

obreira capaz de competir co sindicalismo comunista no conxunto do Estado. O seu 

crecemento e consolidación viría dado en detrimento da Unión Sindical Obrera, xa 

que ambas centrais loitaban por se facer coa parte do mercado sindical 

correspondente ás tendencias ideolóxicas socialistas. Finalmente, e despois dunha 

serie de conflitos entre as dúas organizacións obreiras, a UGT acabará fagocitando 

boa parte da USO en 197757. Non obstante, non todos eran partidarios da 

unificación, polo que a central autoxestionaria ficaría dividida en dous, provocando 

finalmente a ruptura. Desta forma, a Unión General de Trabajadores conformaríase 

como a organización hexemónica dentro do  sindicalismo de tendencia socialista 

continuando coa absorción, aos poucos, doutros sindicatos de ramo58. Por contra, a 

USO comezaría unha deriva que a levaría a integrar a sindicatos de profesionais, 

carentes dunha visión de clase, nas súas estruturas como estratexia para a 

conformación dunha organización sindical moderada de centro. Ademais, a central 

sindical sufriría novas escisións de certa importancia, como por exemplo a Central 

Sindical Galega (CSG)59, que celebrará o seu congreso fundacional en setembro de 

1980. Desta forma, o peso da organización autoxestionaria irase reducindo até 

perder case toda a representatividade. 

                                                             
56

MARÍN ARCE, José María:  op. cit., p. 56. 
57Este proceso estivo cheo de acusacións entre uns sectores e outros da propria USO e dos demais 
sindicatos, incluso denunciando a participación da CIA no proceso de configuración sindical no 
Estado Español. Ver MARÍN ARCE, José María:  op. cit., p. 60-67. 
58

Como por exemplo o Sindicato Autónomo de Hostalaría; FV, 1 de outubro de 1982, sección Vigo, p. 
13; ou a Converxencia Sindical de Institucións Penitenciarias (CSIP), LVG, 19 de outubro de 1984, 
Economía, p. 51. 
59

El País, 21 de marzo de 1980, sección economía en 
http://elpais.com/diario/1980/03/21/economia/322441222_850215.html 

http://elpais.com/diario/1980/03/21/economia/322441222_850215.html
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 Por contra, o sindicalismo nacionalista continuará dando pasos cara a súa 

unificación. O Sindicato Obreiro Galego aprobará no seu II Congreso, en setembro 

de 1977, a conversión na Intersindical Nacional Galega (ING). A nova central 

constituiríase en outubro de 1977 coa celebración do seu I Congreso e a fusión do 

antigo SOG e os sindicatos sectoriais como a UTEG, UTBG, UTSG, ou o STGM. 

Máis adiante, a ING comezará unha política estratéxica baseada na unidade de 

acción coa Confederación dos Traballadores Galegos (CTG)60, que acabaría 

desembocando na unificación das dúas centrais sindicais no congreso celebrado o 3 

de outubro de 198061. Deste modo, en setembro de 1981 ten lugar o I Congreso da 

nova organización, onde nace a coñecida como Intersindical Nacional dos 

Traballadores Galegos (INTG)62. Por outra parte, a escisión galega da USO, a CSG, 

tamén comezará un achegamento estratéxico á INTG, que acabará dando lugar ao 

acordo de fusión en 1981, confirmándose este acordo no Congreso de Unificación 

de 1982, e dando lugar á criazón da coñecida como Intersindical (INTG-CSG). Así 

pois, e despois dun longo proceso de unificación, o sindicalismo nacionalista 

aparecería como a terceira forza máis representativa dentro do movemento obreiro 

galego, estabelecendo a estrutura sindical en base a tres organizacións principais 

que se manterá na actualidade. 

Fonte: tirado de PÉREZ POZA, Roxelio & GARRIDO MOREIRA, Emilio. Comprometidos co presente e sementando o futuro: 
UGT 1979-2004. Compostela: Fundación Luis Tilve, 2004, 271 p. ISBN 978-84-95773-05-0 pp. 22-224. 

                                                             
60

Organización galega da CSUT, tamén coñecida como CTG-CSUT. 
61

 Texto do acordo de unificación en: http://www.fesga.org/?p=1640  
62

Eixo nº 34 (especial setembro 1980), p. 1(portada). 
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 Non obstante, temos que sinalar que a propria evolución do panorama 

sindical e da acción colectiva destes actores sociais durante a década dos anos 

oitenta estará marcada pola conflitividade laboral, especialmente a reconversión 

naval63, e as disensións internas que esta actividade provoca, ademais das disputas 

internas importadas dos partidos políticos aos sindicatos de ideoloxía próxima. 

Resulta máis que evidente que foi o sindicalismo nacionalista quen 

experimentou máis profundamente este tipo de problemáticas internas até o ponto 

de sufrir unha escisión na súa organización, neste caso a INTG. Aínda así, non só 

esta central sufrirá dificultades desta índole, senón que dentro da UGT e das CCOO 

tamén aparecerán enfrontamentos entre diferentes sectores.  

 Como xa vimos, a Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos era o 

resultado final dun proceso que, aos poucos, foi conquistando a unidade sindical de 

todas as organizacións de carácter galeguista ou nacionalista. Con todo, as 

formulacións teóricas, tanto sindicais como políticas, non eran totalmente 

coincidentes, polo que había unha marcada heteroxeneidade dentro da 

organización. Pois ben, tan só un ano despois da unificación, en 1982, comezarán 

os problemas dentro da organización unificada do nacionalismo sindical. En outubro 

de 1983 ten lugar o seu II Congreso, no que xa haberá tensións palpábeis entre as 

diferentes sensibilidades e que finalmente cristalizarán na conformación dunha 

corrente interna na INTG, a Converxencia Sindical Nacionalista (CSN)64, na que se 

encontraban integrados ex-militantes da CSG e da CTG, así como militantes doutras 

formacións políticas alleas ao BNG. Desde esta nova estrutura sindical procurábase 

a independencia do sindicato dos designios políticos e unha menor ideoloxización da 

organización, que xulgaban negativa. Malia as disensións, durante ese ano de 1984 

o sindicalismo nacionalista encabezará as mobilizacións contra a reconversión, 

acadando certos logros como a convocatoria da Folga Xeral do 14 de febreiro que 

                                                             
63

Para afondar no coñecemento do proceso de Reconversión industrial e a mobilización social 
asociada ver: GÓMEZ-ALLER ANDRÉS, Diego: Acción colectiva e reconversión naval en Galicia. O 
movemento obreiro e a conflitividade social durante a reestruturación do sector naval (1982-1989), 
Inédito: 2012. 
 64Concretamente constitúese o día seis de maio de 1984, coa idea de disputarlle o control do 
sindicato ao BNG-UPG, ver LEIRA, Xan. Manuel Mera: a paixón militante. Lembranzas e reflexións 
dun  dirixente nacionalista. Vigo: Xerais, 2000, p. 210-215; LVG, 2 de maio de 1984, Laboral, p. 52; 
LVG, 7 de maio de 1984, Laboral , p. 29. 
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influirá, posteriormente, nos postulados estratéxicos das CCOO. Con todo, estes 

relativos éxitos non conseguiron calmar as diferenzas  internas, sendo que 

“curiosamente, os éxitos das folgas do 84 agudizaron máis as diverxencias dentro da 

INTG”65. 

Con todo, non será até 1985 cando os problemas internos se desencadeen 

definitivamente, provocando a ruptura orgánica. Finalmente, e despois dun sen fin 

de acusacións, comunicados, asembleas, rupturas parciais nas diferentes unións 

territoriais e federacións de ramo, chegaríase á escisión definitiva de boa parte da 

organización, criando un novo sindicato nacionalista: a Confederación Xeral dos 

Traballadores Galegos-Intersindical Nacional (CXTG-IN), que celebrará a súa 

asemblea fundacional o 10 de xuño de 198566. A partir dese momento a INTG ficará 

marxinada, xa que a nova central sindical manterá unha unidade de acción coas 

CCOO, celebrando conxuntamente os actos do 1º de Maio do seguinte ano. 

Non obstante, o panorama sindical en Galiza non ficará configurado deste 

modo, senón que despois da ruptura orgánica do nacionalismo galego, este irase 

recompondo até acadar, novamente, a unidade. Este proceso demorarase no tempo, 

xa que despois da conflitividade dos primeiros anos oitenta as estratexias sindicais 

das dúas centrais nacionalistas irán por separado. Con todo, o panorama político-

sindical no Estado e a reconfiguración de alianzas do movemento obreiro español 

provocará o achegamento entre as dúas centrais sindicais nacionalistas que dará 

lugar á criazón o 2 de abril de 1990 da Converxencia Intersindical Galega (CIG) que, 

finalmente, se constituirá como sindicato baixo a denominación de Confederación 

Intersindical Galega (CIG) e celebrará o seu I Congreso en Santiago o 19 de marzo 

de 1994, baixo o lema Sumando esforzos. Desta forma queda configurado, a 

grandes trazos, o panorama sindical galego que chegará até os nosos días. 

Por tanto, serán tres os sindicatos máis representativos na Galiza: a Unión 

General de Trabajadores, no ámbito socialista, o Sindicato Nacional das  Comisiones 

Obreiras, de corte comunista, e, finalmente, a Confederación Intersindical Galega 

como a opción unificada do nacionalismo sindical. Así pois, esta introdución ten 

                                                             
65

 Manuel Mera en PEREIRA, Dionisio & DIÉGUEZ, Uxio-Breogán & MÁIZ, Bernardo: op. cit. p. 65. 
66

 Ver LVG, 10 de xuño de 1985, Laboral, p. 32. 
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servido para estabelecer obxectos de estudo, pero tamén para observar as 

vicisitudes que teñen atravesado os mesmos ao longo dos últimos decenios e que 

condicionarán as políticas de defensa do patrimonio documental. Podemos observar 

unha multiplicidade de produtores, especialmente no caso do nacionalismo galego o 

que terá grandes repercusións á hora do tratamento documental. Tamén podemos 

intuír dificultades na custodia e conservación do material documental derivada dos 

períodos de clandestinidade e ilegalidade, así como das escisións e fusións das 

organizacións sindicais. 

Gráfico 2.- Evolución de delegados sindicais 2013-2015 (%) 

 
Elaboración propria a través de: Comprendermos, nº 4, Febreiro 2016, p. 7 

 

 

 

2.2.- Estrutura orgánico-funcional dos sindicatos 
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pequena referencia á estrutura orgánico-funcional das organizacións obreiras dadas 

as importantes implicacións que esta estruturación ten para a realización dos 

traballos arquivísticos de organización dos fondos documentais. Aquí só 
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situación dos diferentes sindicatos existentes ao largo da configuración do mercado 

sindical galego. 

 A primeira cuestión a abordar é que a estrutura interna dos sindicatos é dual, 

é dicer, estabelécese en base a dous niveis67 diferenciados: o ramo de actividades e 

o territorio. Desta forma, e aínda que non sexan totalmente coincidentes, os 

sindicatos galegos organízanse en torno ás federacións sectoriais e ás unións 

territoriais.  

 Desde a perspectiva sectorial ou vertical os traballadores afiliados aos 

sindicatos están organizados en tres niveis diferentes. O primeiro e máis básico é o 

que fai referencia ao lugar de traballo, é dicer, a empresa. Aquí, conformaranse as 

Seccións Sindicais que son as encargadas do traballo a nivel de empresa. En 

segundo lugar, estaría a Federación territorial inferior, xa sexa local, comarcal ou 

intercomarcal, onde se integrarían todos os traballadores dun sector produtivo en 

concreto a ese nivel territorial. E, finalmente, estaría a estrutura superior, isto é, a 

Federación Nacional onde se agruparían todos os traballadores do sector. 

En canto á organización territorial, os sindicatos están organizados en base 

ás denominadas Unións Territoriais que poden ser locais, comarcais o 

intercomarcais, ademais do nivel nacional/rexional no que ficarían todas englobadas. 

Estes dous niveis combínanse ou interrelaciónanse criando a estrutura 

orgánica das organizacións obreiras composta por seccións sindicais que unidas 

conforman as Federacións locais de sector, que unificadas territorialmente na 

comarca forman as Federacións Comarcais de sector que, a súa vez, conforman coa 

súa unión as Federacións Nacionais de sector e, finalmente, a unión de todas as 

Federacións nacionais de sector conforman o Sindicato Nacional ou Confederal. 

                                                             
67 Como consta no artigo 19 dos Estatutos do SN-CCOO; nos Estatutos da CIG ven recollido nos 

artigos 20 e seguintes (organización sectorial) e 39 e seguintes (organización territorial); 
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Figura 1.- Estrutura sindical 

 

Fonte: elaboración propria. 

 Aínda que existen diferenzas entre os distintos sindicatos máis 

representativos do país á hora de criar as súas estruturas tanto sectoriais como 

territoriais, as tres organizacións obreiras tenden a ter certas semellanzas. Como 

podemos ver nas táboas 1 e 2, as federacións galegas dos sindicatos estatais 

compóñense de oito federacións e oito (UGT) e nove (CCOO) unións comarcais, 

aínda que non exactamente coincidentes. Polo que respecta ao sindicato 

nacionalista, este confórmase en nove federacións e sete unións comarcais. Estas 

estruturas poden variar no tempo. Por unha parte, a través da conformación de 

novas federacións ou unións territoriais; pola outra coa fusión ou segregación de 

estruturas preexistentes. Ambas formas de modificación das estruturas veñen dadas 

polas necesidades de se adaptar ás mudanzas operadas nas estruturas produtivas 

ou polas modificacións operadas nas cuestións territoriais.  

Táboa 1.- Estrutura orgánica dos sindicatos. 

 CIG SN-CCOO UGT 

Federacións 9 8 8 
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Unións Comarcais 7 9 8 

Fonte: elaboración propria 

Táboa 2.- Estrutura orgánica desenvolvida dos sindicatos. 

 

Fonte: elaboración propria. 

 Por outra parte, esta estruturación básica sectorial-territorial complétase coa 

organización política e administrativa dos proprios sindicatos estabelecida nos 

diferentes estatutos e regulamentos internos. En liña xerais podemos indicar a 

existencia de grandes áreas de xestión que poderíamos clasificar en: xestión ou 

dirección sindical e política, xestión ou dirección administrativa, xestión da acción 

sindical e xestión económica do sindicato. 

Sectorial Territorial

Federación Agroalimentaria (FEAGRA) Unión Comarcal da Coruña

Federación de Construción e Servizos (FCS) Unión Comarcal da Ferrol

Federación de Ensino (FE) Unión Intercomarcal de Santiago-Barbanza

Federación de Industria (FI) Unión Comarcal de Lugo

Federación de Pensionistas e Xubilados (PPeXX) Unión Comarcal da Mariña

Federación de Sanidade e Sectores Sociosanitarios (FSS) Unión Intercomarcal de Ourense

Federación de Servizos á Cidadanía (FSC) Unión Comarcal de Arousa

Federación de Servizos (FS) Unión Comarcal de Pontevedra

Sectorial Territorial

Federación de Administración Pública Unión Comarcal de Vigo

Federación de Banca, Aforro, Seguros e Oficinas Unión Comarcal de Santiago

Federación de Construción e Madeira Unión Comarcal da Coruña 

Federación de Ensino Unión Comarcal de Ferrol

Federación FGAMT Unión Comarcal de Lugo-A Mariña

Federación de Metal Unión Comarcal de Ourense

Federación de Quíicas e Enerxía Unión Comarcal de Pontevedra

Federación de Saúde

Federación de Servizos

Federación do Metal, Construción e Afíns Unión Comarcal da Coruña e Cee

Federación de Industria e Traballadores Agrarios Unión Comarcal de Ferrol

Federación de Servizos Unión Comarcal de Compsotela, Barbanza e Deza

Federación de Empregados dos Servizos Públicos Unión Comarcal de Lugo e Costa Lucense

Unión de Xubilados e Pensionistas Unión Comarcal de Lemos e Valdeorras

Unións Agrarias Unión Comarcal de Ourense e Verín

AGTAMAR-UPTA Unión Comarcal de Pontevedra e Arousa

Federación de Servizos para a Mobilidade e o Consumo Unión Comarcal de Vigo

Confederación Intersindical Galega (CIG)

Sindicato Nacional de Comisión Obreiras de Galicia (SN-CCOO)

Unión General de Trabajadores (UGT)
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 A respecto dos órganos de goberno, o primeiro que podemos concluír, e que 

é aplicábel a todas as organizacións sindicais analisadas, é a existencia de órganos 

de dirección congresuais e entre congresos. É dicer, nos tres sindicatos o órgano 

soberano é o congreso confederal ou nacional que contaría, como mínimo, coas 

seguintes competencias: 

 Determinar a orientación político-sindical. 

 Aprobar ou modificar os Estatutos do sindicato. 

 Control do programa financeiro e aprobación das contas. 

 Elixir á Executiva, o Secretario Xeral e a Comisión de Garantías. 

Pola súa parte, os órganos de goberno non congresuais serían, como mínimo, 

o Consello Nacional ou Confederal, o Secretariado Confederal ou Comité de 

Dirección Nacional, e a Executiva Confederal ou Comisión Executiva Nacional. A 

Comisión de Garantías non sempre é considerada como órgano de goberno pero si 

está presente na estrutura dos tres sindicatos como máximo órgano en relación a 

cuestións disciplinarias.  

O primeiro destes órganos, o Consello Confederal ou Nacional, sería o 

máximo órgano entre congresos e tería competencias variábeis segundo o sindicato 

en cuestión. Aínda así, existen certas coincidencias á hora de asignar as súas 

funcións, entre as que podemos enumerar: 

 Aprobar regulamentos internos de diversos órganos. 

 Convocar o Congreso Confederal e as súas normas. 

 Aprobar os orzamentos, balances e contas. 

 Nomear órganos ou cargos de transición até o novo Congreso. 

 Aprobar ou ratificar os plans de traballo das secretarías ou servizos. 

 Analisar a situación socioeconómica e sindical e propor a orientación 

da política xeral do sindicato. 

Pola súa parte, o Secretariado Confederal ou Comité de Dirección Nacional, 

sería o órgano de dirección e coordinación das organizacións sindicais e estaría 

formado pola Executiva, e os secretarios xerais das distintas federacións e unións 
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territoriais. Neste caso, entre os seus cometidos constarían as actividades 

orientadas á coordinación tanto da acción sindical como da estrutura organizativa do 

sindicato, aínda que as súas competencias varían dun sindicato a outro. É habitual o 

intercambio de funcións ou competencias entre este órgano e a Executiva en función 

da organización sindical analisada como é o caso do nomeamento dos membros en 

órganos de representación institucional. En todo caso, sexa cal for a súa adscrición, 

algunhas das competencias desenvolvidas por estes dous órganos serían: 

 Executar as decisións dos órganos superiores. 

 Asegurar a actividade permanente do sindicato. 

 Responsabilizarse da elaboración das publicacións. 

 Nomear representantes en órganos institucionais. 

 Coordinar as actividades dos distintos órganos e niveis organizativos. 

 Coordinar e manter contacto coas federacións e unións territoriais. 

Ademais, o número de compoñentes da Executiva é variábel entre os distintos 

sindicatos pero tamén entre cada período de goberno dentro dunha mesma 

formación. Este elemento cobra certa importancia, dado que cada membro da 

Executiva ocupa unha Secretaría que se encarga dunha serie de cuestións por 

adscrición temática. Todos os sindicatos contan coa Secretaría Xeral e a Secretaría 

de Organización. A partir de aí cada sindicato ten as súas proprias secretarías aínda 

que en todas elas se encontran temas como: finanzas, negociación colectiva, 

emprego, muller, políticas ou servizos sociais, medio ambiente, xuventude, 

igualdade, lingua e cultura ou política sindical. 

Caso aparte é a cuestión do Secretario/a Xeral que é o cargo unipersoal de 

máxima representación do sindicato. Este non é considerado como un órgano de 

goberno, senón como un cargo de representación do sindicato. Aínda así, forma 

parte dos devanditos órganos ao presidir a Executiva, o Consello Nacional ou 

Confederal e a Dirección Nacional ou Secretariado Confederal. Por tanto, as súas 

atribucións xenéricas son as de presidir estes órganos e a de ostentar a máxima 

representación do sindicato. 
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En canto á estrutura das federacións, cada unha delas ten reservadas as 

competencias para a súa organización interna en función das necesidades da 

mesma segundo o tamaño ou a pertinencia. Pola súa parte, os órganos de dirección 

territoriais son semellantes aos antes analisados habendo certas modificacións ou 

matizacións a respecto das súas funcións ou competencias que sempre farán 

referencia ao seu ámbito territorial. Os órganos de goberno serían os seguintes: 

 Asemblea como máximo órgano do seu ámbito territorial. Asimilábel ao 

Congreso. 

 Consello comarcal como máximo órgano entre asembleas ou 

congresos. Asimilábel ao Consello Confederal ou Nacional 

 Secretariado ou Dirección comarcal como órgano de coordinación no 

seu ámbito territorial. Asimilábel ao Comité de Dirección Nacional ou ao 

Secretariado Confederal. 

 Executiva comarcal, como órgano executivo electo da asemblea ou 

congreso comarcal. Asimilábel á Executiva Confederal ou Nacional. 

Por tanto, ao igual que acontece coa estruturación do sindicato confederal, as 

organizacións territoriais tamén manterían o organigrama en canto a órganos de 

goberno, a saber: a asemblea ou congreso, un órgano de dirección, un órgano de 

coordinación e un órgano de execución. De igual modo, o Secretario/a Comarcal 

sería o cargo unipersoal de máxima representación do Sindicato a ese nivel 

territorial e presidiría o Consello comarcal, o Secretariado comarcal e a Executiva 

comarcal. 

Como vemos, estes órganos de goberno teñan asignadas funcións de 

dirección política e sindical, administrativas, e competencias económicas. Non 

obstante, alén desta estrutura de dirección política é precisa outra subestrutura, que 

denominamos administrativa, stricto sensu. Isto é, máis alá da organización política, 

existe unha organización funcionarial, ao igual que acontece nas Administracións 

públicas onde existe unha estrutura de dirección política e outra estrutura 

administrativa. Esta estaría formada por departamentos/servizos que exercen 

competencias agrupadas en áreas temáticas ou funcionais, como por exemplo: 
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departamento de normalización lingüística, departamento de informática/novas 

tecnoloxías, gabinete de comunicación, de saúde laboral ou departamento de 

comunicación entre outros. Esta distribución funcional pode mudar de conformidade 

á organización de cada sindicato. 

Finalmente, en canto ás funcións económicas podemos comentar que estas 

recaen sobre os órganos de goberno antes descritos. Ademais, tamén se pode 

observar unha certa normalización en canto ás fontes de ingresos que derivarán en 

determinadas series documentais. Entre as fontes de ingresos podemos destacar: 

 Cotas ordinarias e complementarias. 

 Doazóns e legados 

 Vendas de bens, valores ou publicacións 

 Patrimonio, ben por compra ou cesión. 

 Ingresos por prestación de servizos técnicos 

 Créditos ou empréstitos. 

Así pois, ao observar esta distribución orgánico-funcional podemos concluír 

que a pesar das pequenas diferenzas entre as distintas organizacións analisadas, as 

súas estruturas son bastante semellantes, polo menos en canto a súa autoría 

intelectual. É dicer, a pesar de ter diferenzas en canto ao número de federacións ou 

unións territoriais, así como de órganos de goberno e control ou a asignación das 

súas respectivas funcións, todos os sindicatos teñen unha estrutura dual 

(federacións e unións territoriais) e como mínimo catro órganos de goberno 

(congreso, dirección, coordinación, execución) nos cales se depositan as 

competencias principais do sindicato. Ademais, as áreas pertencentes ás distintas 

secretarías tamén son semellantes, aínda que non coincidentes plenamente, o que 

reforza o senso funcional da organización dos fondos. De igual modo, a subestrutura 

administrativa dividida en departamentos ou servizos tamén ten coincidencias e as 

fontes de ingresos e a xestión destes e o patrimonio acumulado tamén teñen 

grandes semellanzas. Isto, invítanos a pensar que existe a posibilidade de xerar un 

cadro de clasificación estándar a priori, aínda que sen dúbida este terá de ser 
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flexíbel para poder adaptarse ás peculiaridades dos sindicatos, así como ás posíbeis 

modificacións nas estruturas antes descritas. 

Máis adiante, observaremos como organizan a documentación as diferentes 

institucións arquivísticas, aínda que vendo este tipo de estruturación consideramos 

pertinente que estes documentos se organicen en fondos separados en función da 

súa adscrición territorial e sectorial para poder dotar a todos eles, como acabamos 

de comentar, dun cadro de clasificación orgánico-funcional estándar, a imaxe e 

semellanza dos cadros de clasificación dos Arquivos municipais. Isto é, a estrutura 

orgánico-funcional das diferentes unións territoriais e sectoriais, así como dos seus 

órganos de goberno e cargos de representación é practicamente idéntica podendo 

estabelecer as divisións intelectuais do cadro de conformidade ás funcións ou 

competencias que se desenvolven no transcurso da actividade dos proprios 

sindicatos. Por tanto, poderíase estabelecer un cadro de clasificación orgánico-

funcional común a todos estes niveis territoriais: o sindicato nacional, o sindicato 

comarcal, o sindicato local, as diferentes federacións nacionais e as diferentes 

federacións comarcais e locais. Desta forma, cada federación e unión territorial 

conformarían un fondo ou subfondo segundo a terminoloxía empregada e cada un 

deles estaría organizado a través do cadro normalizado, como veremos na sexta 

epígrafe. 
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3.- A lexislación sobre o patrimonio documental. 

Ao igual que no mundo sindical, a posta en marcha dun sistema político 

democrático de estilo liberal-burgués supón un novo panorama no que aos Arquivos 

e a súa xestión se refire. O estabelecemento e “evolución del Estado de las 

Autonomías de acuerdo con las previsiones constitucionales ha propiciado el 

desarrollo de sistemas autonómicos de Archivos, que son considerados subsistemas 

del Sistema Español de Archivos”68 e, por tanto, tamén supón a aprobación de 

diferentes normativas lexislativas, tanto de carácter estatal como autonómico, en 

materia de patrimonio documental e Arquivos.  

Aínda así, o primeiro texto normativo de referencia non pode ser outro que a 

Constitución Española de 1978 que no seu Título I recolle os deberes e dereitos 

fundamentais dos cidadáns. Neste, estabelécense varios artigos que fan referencia á 

cultura e ao patrimonio cultural nos que se indica, por unha parte, que “los poderes 

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 

derecho”69 e, por outra, “garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España 

y de los bienes que lo integran”70. Ademais, tamén fican estabelecidos no Título VIII, 

malia a súa pouca concreción, principios da descentralización administrativa e das 

competencias que as novas institucións autonómicas posuirán. Como xa temos 

comentado, a descentralización do Estado materializouse na aparición de diferentes 

Sistemas arquivísticos autonómicos. Cada un deles resulta, a súa vez, dos trámites 

legais pertinentes para materializar a cesión das competencias en materia de 

arquivos. Porén, resulta perentorio citar algunhas cuestións legais básicas referidas 

á descentralización: o estabelecemento dos Estatutos de Autonomía. 

 No caso que nos ocupa, a Comunidade Autónoma de Galicia accedeu á 

autonomía pola vía rápida grazas á Disposición Transitoria Segunda da Constitución 

española na que se estabelecía que: 

                                                             
68

 QUIROGA BARRO, Gabriel: op. cit., p. 171. 
69

 Constitución Española, Artigo 44.1. Boletín Oficial do Estado,  nº 311, de 29 de decembro de 1978 
70

 Ibidem, Artigo 46 
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“Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos 

de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, 

con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la 

forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por 

mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, 

comunicándolo al Gobierno” 

Así pois, este mandado constitucional se materializaría na aprobación da Lei 

Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Neste texto, 

estabelécense as competencias da nova administración autonómica no que se 

indica, no seu artigo 27.18,  que lle pertence a competencia exclusiva en materia de: 

“Patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, de interese de Galicia, 

sen prexuízo do que dispón o artigo cento corenta e nove, un, vinte e oito, da 

Constitución; arquivos, bibliotecas e museos de interese para a Comunidade 

Autónoma, e que non sexan de titularidade estatal; conservatorios de música e 

servizos de Belas Artes de interese para a Comunidade”. 

 Para asumir efectivamente estas competencias sancionarase o Real Decreto 

2434/1982, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e  servizos do Estado á 

Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cultura, que no seu anexo 1.B 

concretaba as transferencias realizadas. No noso caso, son de destacar as 

seguintes: 

1.a) Competencia exclusiva sobre o patrimonio histórico, artístico, arquitectónico e 

arqueolóxico, e sobre o Tesouro Bibliográfico e Documental, de interese de 

Galicia, sen prexuizo do que dispón os artigos 139.2 e 149.1, números 1, 6, 8, 10 

e 28, e 149.2, da Constitución, en relación coas materias de patrimonio e Belas 

Artes. 

1.b) Competencia exclusiva sobre os arquivos, bibliotecas, museos e servizos de 

Belas Artes de interese para a Comunidade Autónoma, sempre que non sexan de 

titularidade estatal. 

 Unha vez transferidas as competencias, será a propria Xunta de Galicia a que 

comece o desenvolvemento lexislativo pertinente en materia de arquivos que 

analisaremos a continuación, aínda que será preciso mencionar a normativa estatal 

que se ten de adaptar a nova lexislación autonómica. 
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A primeira norma lexislativa en materia de patrimonio, de rango estatal, será a 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, na que se inclúe o 

patrimonio documental como integrante do mesmo. Ademais, dedica o seu  Título 

VII, Capítulo I, ao patrimonio documental e bibliográfico, indicando no Artigo 49 que 

bens o integran e especificando que: 

“forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una 

antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en 

el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter 

político, sindical [...] de carácter privado”
71

. 

 Así pois, e a efectos lexislativos, o patrimonio documental sindical formará 

parte do Patrimonio Documental unha vez atinxan os documentos os corenta anos 

de antigüidade. Neste senso, diferénciase o patrimonio documental sindical, de 

carácter privado, do patrimonio documental de carácter público, xa que os 

documentos xerados polas Administracións Públicas son considerados patrimonio 

desde o mesmo momento da súa produción pola unidade administrativa 

correspondente. Esta diferenciación manterase na posterior lexislación autonómica. 

No Decreto 307/1989, de 23 de novembro, polo que se regula o Sistema de Arquivos 

e o patrimonio documental de Galicia, indícase que: 

“Forman parte do patrimonio documental galego e terán a consideración de 

históricos todos os documentos privados mencionados no  artigo anterior que 

cumpran algunha das seguintes condicións: 

a) Os documentos cunha antigüidade superior aos corenta anos, producidos 

no exercicio das súas actividades polas entidades e asociacións de carácter 

político, sindical ou relixioso e polas entidades, fundacións e asociacións 

culturais e educativas de carácter privado...”
72

 

Con posterioridade, aprobarase a Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio 

Cultural de Galicia que, ao igual que a lei estatal, inclúe dentro deste o patrimonio 

documental e indica no seu Título VII, Artigo 77.1 que: 

“Integran o patrimonio documental de Galicia: [...] 

                                                             
71

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Título VII, Capítulo I, Artigo 49.3. 
BOE nº 155, de 29 de xuño de 1985. 
72

 Decreto 307/1989, de 23 novembro, polo que se regula o Sistema de Arquivos e o Patrimonio 
Documental de Galicia, Capítulo II, Sección 2ª, Artigo 8. DOG nº 23, de 1 de febreiro de 1990. 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

46 
 

b) Os documentos cunha antigüidade superior aos corenta aos xerados, 

conservados ou reunidos no exercicio das súas actividades polas entidades e 

institucións de carácter público, sindical ou relixioso e polas entidades, 

fundacións e asociacións culturais e educativas de carácter privado.” 

 Esta lei ficou derrogada, en parte, coa aprobación da Lei 7/2014, do 26 de 

setembro, de Arquivos e Documentos de Galicia. Non obstante, os requisitos para a 

consideración como patrimonio documental dos documentos de titularidade privada 

manteranse conforme ao Artigo 77 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Ora ben, 

esta será substituída pola Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia 

que entrará en vigor en agosto do mesmo ano. Nesta nova norma modifícase a 

antigüidade dos documentos para obter a consideración de patrimonio documental 

estabelecendo que: 

“Forman parte do patrimonio documental, sempre que reúnan os requisitos 

sinalados no número anterior, independentemente do soporte no que se encontren 

[...]: 

b) Os documentos anteriores a 1965, xerados, conservados ou reunidos, no 

exercicio das súas actividades, polas entidades e asociacións de carácter político, 

sindical ou relixioso e polas entidades, fundacións e asociacións culturais e 

educativas de carácter privado, que teñan interese para a historia de Galicia”
73

 

 Así pois, a consideración dos documentos de titularidade privada producidos 

polas institucións sindicais como patrimonio documental, a efectos legais, dependerá 

da antigüidade dos mesmos. Ademais, a lexislación vixente tampouco realiza unha 

definición concreta deste tipo de documentos ficando englobada na definición 

xenérica de patrimonio documental. Tampouco existe unha definición concreta de 

arquivo sindical ficando, máis unha vez, dentro dunha definición xenérica de arquivo 

privado polo que será preciso tratar de clarexar e concretar a que nos referimos cando 

falamos de arquivo sindical ou patrimonio documental sindical. 

 

 

 

                                                             
73

 Lei 5/2016, de 4 de maio, Título VII, Capítulo VII, Artigo 109. DOG nº 92, de 16 de maio de 2016. 
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4.- O Patrimonio Documental Sindical. 

4.1.- Definición de patrimonio documental sindical. 

 Para definir que é o patrimonio documental sindical partiremos dos textos 

legais anteriormente citados. O primeiro que temos que estabelecer é que 

entendemos por patrimonio documental nun sentido amplo, é dicer, sen restrinxilo á 

produción documental das organizacións sindicais. Segundo a Lei 5/2016, do 4 de 

maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, este se define como o: 

“conxunto de documentos de titularidade pública. Así mesmo, está constituído 

polos de titularidade privada, custodiados ou non en arquivos de Galicia e de fóra 

dela, que, pola súa orixe, antigüidade ou valor, sexan de interese para a 

Comunidade Autónoma de Galicia nos termos estabelecidos neste capítulo e na 

normativa sectorial aplicable.”
74

 

 Así pois, o elemento central que caracteriza o  patrimonio documental non é 

outro que un conxunto de documentos, elemento que tamén é central nunha das 

definicións de arquivo que estabelece a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos 

e documentos de Galicia no seu artigo 4. Neste senso, temos que indicar que esta 

lei mantén a polisemia da palabra arquivo, ofrecendo varias definicións deste termo: 

a institución, o fondo/contido documental etc. Esta variabilidade de significados non 

é nova e xa foi obxecto de atención por parte de diferentes autores75 polo que non 

nos estenderemos na cuestión.  

Non obstante, e retomando a exposición, hai unha diferenciación nas 

definicións xa que no referido ao patrimonio documental indícase que é un conxunto 

de documentos de interese, mentres que para arquivo prescíndese dese elemento 

definíndose como conxunto orgánico de documentos. Ora ben, en ambas definicións 

inclúese que estes son producidos, reunidos ou conservados polas persoas físicas 

ou xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio das súas funcións e actividades.  

Desta forma, podemos comezar a perfilar a definición de patrimonio 

documental como un conxunto de documentos de interese producidos, reunidos ou 

                                                             
74

 Ibidem 
75

 Para coñecer diferentes concepcións do termo arquivo ver: HEREDIA HERRERA, Antonia: op. cit.: 
p. 25-33. 
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conservados polas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio 

das súas funcións e actividades. Así e todo, como comentamos anteriormente, os 

documentos públicos forman parte do patrimonio documental desde o mesmo 

momento da súa produción mentres que aqueloutros documentos que sexan de 

titularidade privada non gozarán desta consideración. Isto, débese ás 

especificacións legais cronolóxicas que determinan a cualificación de patrimonio 

documental da documentación privada. Os arquivos sindicais, como documentos 

privados que son, teñen que ser anteriores a 1965 ou ter máis de corenta anos 

(segundo a norma que sigamos) para que se convertan legalmente en patrimonio 

documental ao acadar dita antigüidade. Esta especificación non se aplica aos 

documentos que teñen a súa orixe nas Administracións Públicas xa que son 

concibidos como patrimonio desde o mesmo momento da  “súa creación ou a súa 

acumulación”76. Aínda así, ben é certo que na propria Lei 5/2016, do 4 de maio, de 

patrimonio cultural de Galicia se estabelece, no artigo 109.3, que:  

“poderán integrarse no patrimonio documental de Galicia aqueles documentos 

que, sen alcanzaren a antigüidade sinalada nos puntos anteriores, merezan a dita 

consideración en atención ao seu valor cultural para a Comunidade Autónoma” 

Tendo en conta esta matización existente na propria lexislación, por una parte, 

e a importancia vital das organizacións sindicais no sistema político e institucional da 

Galiza, tanto no pasado recente como na actualidade, sería interesante abrir un 

debate sobre a consideración da documentación sindical como patrimonio 

documental desde o momento mesmo da súa produción ou criazón. O aumento da 

restrición cronolóxica na nova Lei de patrimonio de Galicia, estaría deixando fóra do 

concepto de patrimonio documental toda a documentación xerada polos sindicatos, 

organizacións obreiras, partidos políticos ou plataformas de oposición actuantes 

durante os últimos anos do franquismo e a transición. Entendemos que esta podería 

ser incluída no patrimonio documental pola vía do artigo 109.3, da Lei 5/2016, do 4 

de maio, de patrimonio cultural de Galicia xa que resulta evidente o valor histórico e 

cultural de toda, ou de boa parte, desta documentación para comprender tanto o 

pasado recente como a actualidade da sociedade galega. 

                                                             
76

 Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, Título I, Capítulo I, Artigo 6.1 
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Ademais, atendendo á definición de documento de titularidade pública 

estabelecida na Lei 7/2014, de 26 de setembro, de arquivos e documentos de 

Galicia, estes están integrados polos documentos descritos no artigo 5.2. entre os 

que encontramos os documentos “das entidades locais da Comunidade Autónoma 

de Galicia e os dos entes, organismos ou empresas delas dependentes”; “os das 

entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia” e “os da 

Administración do Estado e os dos organismos públicos, sociedades mercantís e 

fundacións dela dependentes radicados en Galicia”. Por outra parte, algunha da 

documentación sindical é aquela derivada da súa actividade institucional como 

representante legal dos traballadores77 nas empresas tanto públicas como privadas, 

sendo, por tanto, no caso das empresas públicas documentos de titularidade 

pública. Este é o caso da documentación referida aos Comités de Empresa, 

Delegados de Persoal, Xuntas de Persoal ou da negociación e convenios colectivos 

que pode estar depositada nos Arquivos destes entes. 

Así pois, podemos definir o patrimonio documental sindical como os 

documentos xerados, conservados ou reunidos, no exercicio das súas actividades, 

pola mesma organización sindical ou polas súas federacións, seccións ou militantes, 

ademais dos organismos de representación dos traballadores nos que o sindicato 

está presente, que pola antigüidade ou valor artístico-documental teñan interese 

para a historia da Galiza. 

4.2.- Concepto de arquivo sindical. 

 Outro concepto que é importante estabelecer e delimitar con claridade é o 

concepto de arquivo. Como xa temos indicado ao principio deste traballo, esta 

palabra ten múltiples acepcións que veñen recollidas nos diferentes dicionarios de 

terminoloxía arquivística ou en distintos manuais. Nós ofreceremos a continuación 

as definicións recollidas no Diccionario de Terminología Archivística do Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte78, a saber: 

(1) Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de 

                                                             
77 Competencia recollida no Estatuto dos Traballadores. Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de 

outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Título II, Capítulo 
I, Sección 1ª, Artigos 62 e 63; Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro polo que se aproba o 
texto refundido a Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, Título III, Capítulo IV, Artigo 39. 
78

 https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html#_a  

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html#_a
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sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. 

 (2) La institución cultural donde se reúne, conserva, ordena y difunden los 

conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información, 

la investigación y la cultura. 

(3) El archivo es también el local donde se conservan y consultan los conjuntos 

orgánicos de documentos. 

Como podemos observar, este dicionario estabelece tres acepcións básicas: a 

primeira, fai referencia ao contido documental; a segunda, é a acepción empregada 

para a propria institución arquivística; e, finalmente, unha terceira acepción que fai 

referencia ao local onde se encontran localizados os documentos. Estas tres 

acepcións son as mesmas que achega o Consello Internacional de Arquivos no seu 

Dicionario de Terminoloxía Arquivística. Así pois, e seguindo as devanditas 

definicións podemos estabelecer que un arquivo sindical pode facer referencia tanto 

á institución que custodia os fondos como referirse aos proprios fondos 

documentais. Estas diferentes acepcións tamén están recollidas na normativa legal 

actual, en concreto, na Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de 

Galicia, na que se estabelece, no seu artigo 4 as seguintes definicións: 

Arquivo: un ou varios conxuntos orgánicos de documentos producidos, reunidos 

ou conservados polas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, no 

exercicio das súas funcións e actividades, con finalidades de xestión 

administrativa, proba dos dereitos e deberes da Administración e da cidadanía, 

investigación ou acceso á información e á cultura. (...) corresponde[se] tamén ao 

de fondo documental (...) 

Tamén se denomina arquivo a institución especializada onde se reúnen, se 

custodian e se serven os fondos documentais, por medios e técnicas que lle son 

proprias, para o cumprimento dos fins citados. 

Por tanto, aplicando estas consideracións aos documentos producidos polas 

organizacións sindicais podemos estabelecer as seguintes definicións das diversas 

acepcións do termo desde unha perspectiva sindical: 

 arquivo sindical: conxunto orgánico de documentos producidos, reunidos ou 

conservados pola mesma organización sindical ou polas súas federacións, 

seccións ou militantes, ademais dos organismos de representación dos 

traballadores nos que o sindicato está presente, no exercicio das súas 
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funcións e actividades. Acepción documental. 

 Arquivo sindical: un organismo ou institución ligado a un sindicato, desde 

onde se levan a cabo funcións especificamente de organización, tutela, 

xestión, descrición, conservación e difusión de documentos e fondos 

documentais producidos pola mesma organización sindical ou polas súas 

federacións, seccións ou militantes, ademais dos organismos de 

representación dos traballadores nos que o sindicato está presente79. 

Acepción institucional. 

Obra ben, esta acepción institucional lévanos a realizar unha reflexión sobre a 

propria natureza das institucións arquivísticas asociadas aos sindicatos. Como xa 

temos visto, estes teñen externalizado ou delegado o tratamento da súa 

documentación, polo menos a considerada como documentación histórica, a través 

de Fundacións nas que se depositan os arquivos sindicais desde unha perspectiva 

documental. Iso si, nestas entidades ou institucións non só se custodia a 

documentación xerada polo sindicato afín, senón que nos encontramos con 

diferentes fondos pertencentes a outras organizacións sindicais pero tamén de 

partidos políticos, empresas, asociacións de diversa natureza etc. Desta forma, o 

concepto de Arquivo sindical para estas entidades pode resultar moi limitado ou 

restritivo tendo en conta a propria natureza dos fondos depositados nelas. Así pois, 

resulta de grande interese facer unha pequena referencia á cuestión relacionada á 

existencia de diferentes tipos Arquivos que teñen relación, dunha ou outra forma, 

cos arquivos sindicais. 

Estámonos a referir aos conceptos de Arquivos do Mundo do Traballo ou 

Arquivos do Movemento Obreiro que se diferencian claramente dos Arquivos 

sindicais aínda que se teña tendido a englobar a todos eles como elementos dunha 

mesma realidade. Como ben indica Mota Muñoz: 

“Al tratar los archivos sindicales se ha tendido a agruparlos con archivos de 

características similares de acuerdo con la documentación que contienen. Así, se 

les ha tratado a menudo como archivos del mundo del trabajo o como archivos del 

                                                             
79

 Ver MOTA MÚÑOZ, José Fernando: op. cit.: páx. 184-187. 
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movimiento obrero y no tanto como lo que en definitiva son: archivos sindicales”.
80

 

Este autor expón as diferenzas existentes entre estes tres tipos de Arquivos, 

entendendo por Arquivos do Mundo do Traballo aqueles que integran documentos 

de: 

“los agentes sociales de la producción, intercambio y los servicios que intervienen 

de forma organizada, individual o colectiva, en el entorno de la empresa privada o 

pública. Son, pues, los de instituciones públicas, de empresas públicas y privadas, 

de cooperativas, de sindicatos, de asociaciones profesionales, de mutualidades y 

fraternidades y de despachos de abogados laboralistas”
81

 

Por outra parte, os Arquivos do Movemento Obreiro son “una categoría que 

agrupa a los archivos de todas las organizaciones obreras, sindicatos, partidos, 

cooperativas o mutuas”82. Ademais engade que aínda que se fale de Arquivos, estes 

adoitan reunir diferentes tipos de unidades de información: centros de 

documentación, bibliotecas, museos etc. Estas definicións son dun grande interese 

para o noso obxecto de estudo dado que todas as Fundacións, ademais de albergar 

o Arquivo, teñen unha biblioteca auxiliar, teñen os seus proprios proxectos editoriais 

e albergan documentación de diferentes organizacións sindicais, políticas ou de 

calquera outra índole que estean relacionadas coas actividades do sindicato. 

Atendendo a estas definicións trataremos, posteriormente, de encadrar a cada 

unha das institucións arquivísticas estudadas neste traballo dentro dunha destas 

categorías. Aínda así podemos adiantar que estas institucións acostuman reunir e 

custodiar documentos dun ámbito diferente do proprio sindicato xa que: 

“Los objetivos iniciales de recoger y organizar la documentación producida por la 

organización fue poco a poco superada por el interés de sus responsables de 

preservar la memoria de los trabajadores y de las trabajadoras, por lo que, al 

objetivo inicial de conservar la documentación del sindicato, se añadió el de reunir, 

conservar y difundir la documentación producida por las empresas”
83

 

Neste senso podemos indicar que as proprias Fundacións solicitan a doazón 

                                                             
80 MOTA MÚÑOZ, José Fernando: op. cit., páx 183. 
81

 Idibem, p. 184. 
82

 Idibem, p. 185. 
83

 BAENA LUQUE, Eloisa: op. cit. p. 4. Sacado de: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros
/Numero_2/galeria/02_00_02_ELOISA_BAENA_LUQUE.pdf  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_2/galeria/02_00_02_ELOISA_BAENA_LUQUE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/general/revista/numeros/Numero_2/galeria/02_00_02_ELOISA_BAENA_LUQUE.pdf


Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

54 
 

de documentación relacionada non só co proprio sindicato en cuestión, senón que 

tamén agradecen a achega de documentación producida polos diferentes sindicatos 

ou organizacións políticas do seu ámbito ideolóxico a pesar de non constar esta 

finalidade nos seus respectivos Estatutos. No caso da Fundación Luis Tilve, no 

artigo 5 dos seus Estatutos84 explicítase que ten como unha das súas finalidades 

“ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia” sen facer 

mención ao PSdeG-PSOE nin a ningunha outra organización. Malia isto, no proprio 

portal web indícase que a Fundación fai un chamado a: 

“todo aquel que posúa documentación de UGT, PSG, PSOE, PSP, USO, ou de 

calquera outro partido da esquerda socialista ou do movemento obreiro, (…) 

axudando a encher un baleiro histórico e permitindo que se poidan realizar 

traballos de investigación que recuperen a historia dos movementos sociais en 

Galicia
85

” 

Como vemos, existe a intención de recuperar, non só a documentación do 

sindicato senón tamén a de todas aquelas organizacións afíns ao mesmo. Ademais, 

fai mención ao movemento obreiro pero tamén aos movementos sociais ampliando 

espectacularmente o seu radio de acción. 

Por outro lado, tamén podemos comprobar a existencia de fondos 

documentais  ou documentos pertencentes non só aos sindicatos e empresas senón 

tamén aos partidos políticos próximos ideoloxicamente, como por exemplo o Fondo 

do PSdeG-PSOE custodiado na Fundación Luis Tilve. Así pois, durante a análise 

dos fondos documentais custodiados nestas institucións abordaremos a cuestión da 

súa adscrición a algunha destas categorías anteriormente citadas. 

4.3.- Características dos arquivos sindicais. 

 Unha vez estabelecidas estas consideracións previas, tanto as referidas á 

propria evolución e natureza dos sindicatos como ás cuestións referidas á definición 

e concepto de patrimonio documental e arquivo, podemos estabelecer unha serie de 

características proprias deste tipo de patrimonio ou de arquivos. 

 O primeiro que que temos que sinalar é a propria natureza dos arquivos 

sindicais desde a perspectiva da súa titularidade, podéndoos encadrar dentro da 

                                                             
84 http://www.fundacionluistilve.com/estatutos.php  
85

 Ver apartado “Cesións e doazóns”: http://www.fundacionluistilve.com/arquivo.php?idarquivo=1  

http://www.fundacionluistilve.com/estatutos.php
http://www.fundacionluistilve.com/arquivo.php?idarquivo=1
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categoría de Arquivo privado entendendo este como aqueles “relativo[s] a una 

persona física o jurídica de carácter privado”86. Resulta evidente, que tanto os 

sindicatos como as súas Fundacións son persoas xurídicas, por unha parte, e de 

carácter privado, por outra. Dentro desta categoría de arquivo podemos encontrar 

unha multitude de tipoloxías ben diferenciadas (arquivos persoais, arquivos 

familiares, arquivos de asociacións, arquivos de fundacións, arquivos de partidos 

políticos, arquivos de empresas, arquivos eclesiásticos, arquivos de nobiliarios etc.) 

aínda que é de notar que “una buena parte de los privados son más archivos que 

Archivos [polo que] tendrían que denominarse y estimarse, sin más, [como] fondos 

privados”87. Non obstante, no noso caso, si poderíamos empregar o concepto de 

Arquivo privado para algunha das institucións analisadas, dado que non só son 

fondos de carácter privado, senón que tamén son arquivos privados desde a 

perspectiva institucional reunindo todos os requisitos para dita consideración. 

 A pesar desta adscrición, como xa temos mencionado, parte da 

documentación xerada no transcurso das súas competencias estará intimamente 

relacionada coas institucións públicas nas que os sindicatos actúan, polo que parte 

da documentación podería ter a consideración de documentación pública (xurados 

de empresa, comités de empresa, convenios colectivos do sector público etc.) 

 Por outra parte, e afondando na condición de Arquivo privado, podemos 

concluír que estes están compostos por diferentes fondos ou arquivos de distinta 

natureza. Máis adiante afondaremos na cuestión, aínda que nos parece pertinente 

esbozar algunhas das características dos devanditos fondos. As tipoloxías de fondos 

custodiados nun mesmo Arquivo, sempre dentro da categoría privada, poden ser de 

diversa índole: arquivos ou fondos de partidos políticos, de sindicatos, da propria 

fundación etc. Non obstante, cabe destacar o peso que adquiren os fondos ou 

colecciones persoais, especialmente, no Arquivo da Fundación 10 de Marzo onde se 

contabilizan 38 fondos ou coleccións desta natureza. Esta é unha das características 

máis destacábeis da análise tipolóxica dos fondos custodiados nos Arquivos das 

Fundacións e deriva da propria historia das institucións sindicais no pasado recente. 

Como xa temos comentado, os sindicatos teñen pasado por diferentes etapas 
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 CRUZ MUNDET, José Ramón: (2011) op. cit p. 83. 
87

 HEREDIA HERRERA, Antonia: (2007) op. cit., p. 59 
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históricas nas que as súas actividades estaban prohibidas polo que non tiñan a 

posibilidade de manter ningún tipo de estabelecemento fixo, ficando a 

documentación en mans dos proprios militantes e cadros do sindicato. Ademais, 

outro factor que ten podido afectar é o “sentido posesivo de los dirigentes y 

militantes y su tendencia a solapar el archivo de la organización y el suyo 

particular”88. A chegada e consolidación da democracia, esta documentación ten 

sido recompilada polas Fundacións a través das doazóns persoais e, por tanto, 

respectouse como fondos ou colecciones persoais89 dos dirixentes sindicais.  

En relación con esta cuestión dos fondos ou coleccións persoais, tamén 

podemos mencionar outra das características dos arquivos ou fondos documentais 

sindicais: a súa deficiente conservación e a destrución de boa parte da 

documentación sindical. Neste aspecto, a Guerra Civil e a posterior ditadura 

franquista ten moita a ver. Á prohibición dos sindicatos e organizacións políticas 

seguiulle a incautación dos seus bens e propriedades, incluídos os arquivos das 

proprias entidades, con fins represivos e policiais. Por outra parte, aquela 

documentación que non fora incautada foi, en moitos casos, destruída polos proprios 

militantes e dirixentes como un mecanismo de defensa ante esa represión e 

persecución política. 

 Así pois, esta imposibilidade de realizar as súas actividades de forma legal e 

a obriga de pasar á clandestinidade provocará unha dispersión e fragmentación dos 

fondos documentais, tanto pola súa custodia persoal por parte dos militantes e 

dirixentes, como pola destrución e incautación dos mesmos. Ademais, outros fondos 

ou documentos foron vítimas do exilio90 xunto cos defensores do bando republicano 

que desta forma intentaban evitar a represión franquista. 

                                                             
88 GARCÍA PAZ, Beatriz: op. cit., p.3.  
89

 Existe certo debate no mundo da arquivística respecto da consideración desta documentación 
como arquivos persoais ou como coleccións persoais. Ver BOSSIÉ, Florencia: “Archivos personales: 
su tipo particular de organización y tratamiento documental” en 3º Congreso Internacional CELEHIS 
de Literatura, 2008, p. 1. Consultado en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3577/ev.3577.pdf 
90

 Para afondar no coñecemento dos arquivos políticos e sindicais e o exilio no caso do Estado 
español ver HERRERÍN LÓPEZ, Ángel. op cit., p.35. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3577/ev.3577.pdf
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 Posteriormente, co estabelecemento da democracia liberal, as organizacións 

políticas e sindicais serán legalizadas e comezará un período de estruturación e 

asentamento do sistema político e sindical que xa temos descrito na 

contextualización deste traballo. Deste período de transición emana outra das 

características principais dos Arquivos e fondos sindicais: a multiplicidade de 

produtores, especialmente no caso do sindicalismo nacionalista. A evolución dos 

sindicatos desde a súa (re)aparición no tardofranquismo até a súa definitiva 

consolidación a principios da década dos noventa deixaranos unha multitude de 

organizacións políticas e sindicais que se irán fusionando ou escindindo até 

estabelecer definitivamente un sistema sindical baseado en tres organizacións 

principais. Por norma xeral a documentación das organizacións sindicais que 

existiron durante este período (Táboa 3), e que teñen sido absorbidas polos 

principais sindicatos existentes hoxe en día, custódiase nas Fundacións afíns aos 

devanditos sindicatos. 

Táboa 3.- Principais sindicatos durante o Tardofranquismo e a Transición na Galiza 

Denominación Siglas Datas Ideoloxía 

Sindicato Unitario SU 1976-1981 Comunista 

Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores CSUT 1977-Actualidade Comunista 

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras SN-CCOO 1978 Comunista 

Confederación dos Traballadores Galegos CTG -1980 Nacionalista 

Fronte Obreira FO 1972-1975 Nacionalista 

Sindicato Obreiro Galego SOG 1975-1977 Nacionalista 

Intersindical Nacional Galega ING 1977-1980 Nacionalista 

Confederación Sindical Galega CSG 1980-1982 Nacionalista 

Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos INTG 1981-1994 Nacionalista 

Confederación Xeral dos Traballadores Galegos-Intersindical Nacional CXTG-IN 1985-1994 Nacionalista 

Confederación Intersindical Galega CIG 1994-Actualidade Nacionalista 

Unión Sindical Obrera USO 1961-Actualidade Socialista 

Unión General de Trabajadores de Galicia UGT 1979 Socialista 
Fonte: elaboración propria 

Ademais dos sindicatos xerais, durante o tardofranquismo e a transición 

existirán diferentes sindicatos sectoriais que se irán fusionando coas distintas 

organizacións obreiras en función da súa adscrición ideolóxica, especialmente no 

caso do sindicalismo nacionalista e socialista, ambos en formación. Pola súa parte, o 

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras estará máis afectado polas escisións que 
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polas fusións, dada a propria natureza da organización nos seus inicios xa que nacía 

como un movemento sociopolítico de amplo espectro e con participación de 

elementos sindicais nacionalistas, católicos e incluso socialistas. A continuación 

mostramos algúns exemplos de sindicatos sectoriais (Táboa 4) que se fusionaron 

con algún dos sindicatos que finalmente se estabelecerían como os más 

representativos. 

Táboa 4.- Exemplos de sindicatos sectoriais durante a Transición na Galiza. 

Denominación Siglas Sindicato 
Ano 

integración 

Unión de Traballadores do Ensino de Galiza UTEG ING 1977 

Unión de Traballadores da Banca de Galiza UTBG ING 1977 

Unión de Traballadores da Sanidade de Galiza UTSG ING 1977 

Sindicato Galego de Traballadores do Mar SGTM ING 1977 

Sindicato Autónomo da Hostelaría SAH UGT 1982 

Convergencia Sindical de Instituciones Penitenciarias CSIP UGT 1984 
Fonte: elaboración propria 

Finalmente, réstanos por citar aos sindicatos de orientación agraria, 

especialmente as Comisións Labregas-Sindicato Labrego Galego fundado en 1973 e 

de ideoloxía nacionalista, ou Unións Agrarias fundado en 1983 e de orientación 

socialista. O primeiro manterá a súa independencia orgánica, mentres que o 

segundo estará integrado na Unión General de Trabajadores de Galicia. Os seus 

fondos documentais estarán custodiados nas Fundacións afíns, a Fundación 

Moncho Reboiras e a Fundación Luis Tilve. 

Ademais da multiplicidade de produtores, que derivará na criazón dos seus 

respectivos fondos documentais, tamén haberá unha multiplicidade de fondos do 

proprio sindicato derivado da propria estrutura das organizacións sindicais que como 

xa temos visto se materializa en dous niveis: o territorial e o sectorial. Así pois, cada 

sindicato sectorial e cada unión territorial derivará na aparición de diversos fondos 

do proprio sindicato e que poderán ser organizados de distintas formas como 

veremos más adiante. 

Para finalizar con esta enumeración de características queremos resaltar a 

importancia que adquiren os fondos documentais ou documentos referidos ao 

período tardofranquista é a transición. O primeiro factor que determina esta 
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importancia é cronolóxico, dado que tanto o sindicalismo comunista (CCOO) como o 

nacionalista xorden, precisamente, no período final da ditadura polo que non poderá 

haber documentación previa destas organizacións. Por outra parte, tamén hai que 

mencionar que “la constitución de estas fundaciones tuvo por objeto primordial el 

rescate de documentos que permitieran dejar constancia de su actividad durante la 

dictadura”91 e, por tanto, os maiores esforzos orientaranse a recuperar a 

documentación deste período. En canto á documentación da transición ten sido 

salvagardada por motivos patrimoniais pero tamén pola posibilidade de exercer as 

súas competencias e funcións de forma legal o que permitirá unha maior facilidade á 

hora de custodiar a documentación.

                                                             
91

 Ibidem, p. 35. 
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5.- O Patrimonio Documental dos principais sindicatos galegos. 

Antes de nos centrar nos Arquivos das organizacións sindicais máis 

representativas da Galiza parécenos pertinente analisar os instrumentos de 

descrición e control existentes na actualidade que nos permitan facernos unha idea 

xeral sobre a existencia deste tipo de Arquivos e a súa extensión. Para tal fin, 

empregaremos o Censo-Guía do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, que se 

configura como un instrumento básico para o coñecemento dos Arquivos existentes 

no Estado español. 

 Como podemos observar (Táboa 5) no Censo-Guía localizamos trece 

Arquivos na categoría de Arquivos de organizacións políticas e sindicais. Destes, 

tres son Arquivos de organizacións políticas, a saber: Partido Nacionalista Galego, 

Centro Democrático y Social e Partido Socialista Galego-Esquerda Galega. Estes 

datos fannos pensar na falta de actualización do Censo-Guía, dado que tan só o 

Partido Nacionalista Galego continúa existindo na actualidade baixo a denominación 

de Partido Nacionalista Galego-Partido Galeguista92. O Centro Democrático y Social, 

despois dunha longa travesía nunha situación marxinal dentro da política española 

procedería a súa disolución no ano 2006. Pola súa parte, o Partido Socialista 

Galego-Esquerda Galega deixaría de existir no ano 1993 integrándose, unha parte, 

no Bloque Nacionalista Galego e outra parte en Esquerda Unida-Izquierda Unida. É 

evidente que estes datos non se corresponden coa realidade, dada a existencia 

doutros Arquivos de organizacións políticas como pode ser o Arquivo da Fundación 

Bautista Álvarez93 vinculado a Unión do Povo Galego (UPG), integrado no Bloque 

Nacionalista Galego, e a Fundación Galiza Sempre94, que custodia e organiza os 

fondos deste último partido político. 

Pola súa parte, podemos contabilizar dez Arquivos sindicais pertencentes, na 

súa maioría, aos Sindicatos máis representativos da Comunidade Autónoma. Como 

xa temos comentado na introdución, estes son: Confederación Intersindical Galega, 

Unión General de Trabajadores (Unións Agrarias está integrado na estrutura deste 

                                                             
92

 http://www.png-pg.org/dentro.html  
93

 http://www.bautistaalvarez.gal/index.php/gl/  
94

 http://www.galizasempre.org/  

http://www.png-pg.org/dentro.html
http://www.bautistaalvarez.gal/index.php/gl/
http://www.galizasempre.org/
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sindicato) e o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia. Ademais, tamén 

está presente a Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, único 

sindicato profesional que nos encontramos no Censo. Alén diso, temos que dicer 

que a existencia de Arquivos ou fondos documentais de sindicatos é , con certeza, 

maior que a mostrada neste censo ao igual que acontece cos Arquivos de 

organizacións políticas. 

Táboa 5.- Arquivos sindicais e políticos no Censo-Guía do Ministerio 

Denominación Subcategoría Ciclo Vital 

ARQUIVO DA CONFEDEREACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA DE OURENSE Sindical Central 

ARQUIVO DA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE OURENSE Sindical Central 

ARQUIVO DA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) DO BARCO DE VALDEORRAS Sindical Central 

ARQUIVO DO PARTIDO NACIONALISTA GALLEGO DE OURENSE | OURENSE Político Central 

ARQUIVO DO CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (CDS) DE OURENSE | OURENSE Político Central 

ARQUIVO DO PARTIDO SOCIALISTA GALLEGO-ESQUERDA GALEGA DE OURENSE | OURENSE Político Central 

ARQUIVO DO SINDICATO NACIONAL DE COMISIÓNS OBREIRAS DE GALICIA (CCOO) DE PONTEVEDRA Sindical Central 

ARQUIVO DE COMISIÓNS OBRERAS (CCOO) DO BARCO DE VALDEORRAS Sindical Central 

ARQUIVO DE UNIÓNS AGRARIAS (UA) DO BARCO DE VALDEORRAS Sindical Central 

ARQUIVO DA CONFEDERACIÓN NTERSINDICAL GALEGA (CIG ) DO BARCO DE VALDEORRAS Sindical Central 

ARQUIVO DO SINDICATO NACIONAL DE COMISIÖNS OBRERAS (CCOO) DE FERROL Sindical Central 

ARQUIVO DO SINDICATO NACIONAL DA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) DE FERROL Sindical Central 

ARQUIVO DA FUNDACIÓN LUIS TILVE DE UGT GALICIA Sindical 
Central-

Intermedio-
Histórico 

      

ARQUIVO HISTÓRICO DA FUNDACIÓN 10 DE MARZO Outros Histórico 
Fonte: Elaboración propria. 

Así e todo, tamén temos localizado o Arquivo da Función 10 de Marzo, 

asociado ao Sindicato Nacional de Comisións Obreiras que se encontra descrito no 

Censo-Guía pero non está adscrito a ningunha categoría o subcategoría. Desta 

forma, podemos elevar o número de Arquivos sindicais a once. Chama 

poderosamente a atención a práctica inexistencia dos Arquivos sindicais das 

organizacións nacionalistas e máis concretamente do Arquivo da Fundación Moncho 

Reboiras, que actualmente é o depositario dos documentos do sindicalismo 

nacionalista. Tal vez sexa debido á súa orientación ideolóxica, pero como 

comprobaremos máis adiante tampouco estaba presente no Sistema de Arquivos de 

Galicia até fai pouco tempo. 
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Outra cuestión a ter en conta é a súa localización xeográfica. Sorprende 

observar como a maioría dos Arquivos pertencen á Provincia de Ourense, atinxindo 

un 64% do total. O resto están localizados en Ferrol e Santiago de Compostela, con 

dous Arquivos cada unha elas, e Pontevedra. A Provincia de Lugo non está 

representada neste Censo-Guía. 

A respecto da súa natureza arquivística e ao ciclo vital dos documentos, 

podemos observar que todos eles, a excepción do Arquivo da Fundación Luis Tilve e 

o Arquivo da Fundación 10 de Marzo, son Arquivos Centrais. As dúas excepcións 

son Arquivos Históricos, aínda que a Fundación Luis Tilve abrangue os ciclos de 

Arquivo central, intermedio e histórico. 

Por tanto, a primeira cuestión que podemos comentar é a falta de 

actualización do proprio instrumento de control do Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte. É evidente que existen máis Arquivos Sindicais na Comunidade Autónoma 

galega aínda que non estean dados de alta no proprio Censo-Guía do Ministerio. 

Que a Provincia de Pontevedra careza de Arquivos sindicais é unha mostra desta 

falta de actualización e correspondencia coa realidade, dadas as características 

desta provincia desde unha perspectiva empresarial e sindical xa que xunto coa 

Provincia da Coruña, configúrase como a provincia máis industrial e máis 

reivindicativa do país. 

Por outra parte, no referido a súa extensión cronolóxica os fondos dos 

Arquivos existentes no Censo-Guía do Ministerio datan entre 1972 e 1989 aínda que 

ningún deles ofrece unha as datas extremas senón que mostran unha data única. 

Aínda así, podemos comprobar o anteriormente comentado sobre o predominio da 

documentación pertencente ao tardofranquismo e á transición. 

Finalmente, tamén temos analisado a pertenza ou adscrición de Arquivos 

sindicais ao Sistema de Arquivos de Galicia. Nesta ocasión comprobarmos como tan 

só un Arquivo sindical estaba presente neste sistema, a saber: o Arquivo da 

Fundación Luis Tilve95. Ora ben, no transcurso desta investigación, é dicer, durante 

o último ano tanto o Arquivo da Fundación 10 de Marzo como o Arquivo da 

                                                             
95

 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15078.aflt/gl/micrositios/inicio.do  

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15078.aflt/gl/micrositios/inicio.do
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Fundación Moncho Reboiras foron integrados no devandito Sistema. Neste último 

caso, é de importancia indicar que non é o proprio Arquivo desta función o que está 

adscrito, senón que será o Arquivo do nacionalismo galego96, no que se integra, o 

que forma parte do Sistema de Arquivos de Galicia. 

 

5.1.- A externalización da xestión documental. As Fundacións. 

Como temos podido comprobar no Censo-Guía do Ministerio e no sitio web do 

Sistema de Arquivos de Galicia aparecen os Arquivos de dúas das Fundacións 

analisadas nesta investigación, destacando a ausencia da Fundación Moncho 

Reboiras. Tamén temos comprobado que tan só a Fundación Luis Tilve estaba 

integrada no Sistema de Arquivos de Galicia até este ano no que se adscriben as 

outras dúas fundacións. Non obstante, estas dúas fontes estannos mostrando un 

dos trazos centrais do patrimonio documental sindical como é a externalización97 da 

xestión documental, polo que non serán as organizacións sindicais as encargadas 

de custodiar e organizar os seus fondos arquivísticos. Esta externalización ou 

delegación afectará principalmente á documentación histórica, aínda que na 

Fundación Luis Tilve tamén cobren as fases de Arquivo central e intermedio. 

Ademais, as Fundacións, a pesar de ter personalidade xurídica propria, están 

intimamente relacionadas co sindicato, dado que o seu órgano de goberno, o 

padroádego, é elixido polo Comité Executivo do sindicato en cuestión. Por tanto, e 

en xeral, podemos afirmar que os sindicatos parten dunha interpretación 

patrimonialista dos seus fondos documentais ao non ter integrada a súa xestión na 

propria estrutura organizativa da institución. Desta forma, carecen dun sistema 

interno de arquivos que respecte o ciclo vital dos documentos e, por tanto, o ciclo 

arquivístico. Esta realidade non é propria dos Arquivos sindicais galegos, senón que 

“son muy pocos los archivos sindicales que aplican un sistema de gestión integral de 
                                                             
96 Nace no ano 2015.En realidade se trata dun sitio Web onde ter accesíbeis os documentos de cada 

unha das Institucións (entre as que podemos citas a Fundación Moncho Reboiras, a Fundación 
Buatista Álvarez, a Fundación Galiza Sempre, a Revista Murguía ou o Museo do Pobo Galego entre 
outros) que forman parte de deste proxecto. Ver http://arquivodonacionalismogalego.info/ 
97

 De igual modo sucede coas organizacións de carácter estatal. Ver HERRERÍN LÓPEZ, Ángel: op. 
cit. Consultado en: 
http://www.aemic.org/assets/articulos/141/original/%C3%81ngel_Herrer%C3%ADn_L%C3%B3pez_-
_Migraciones_y_Exilios_8_-_2007.pdf?1283263607   

http://arquivodonacionalismogalego.info/
http://www.aemic.org/assets/articulos/141/original/%C3%81ngel_Herrer%C3%ADn_L%C3%B3pez_-_Migraciones_y_Exilios_8_-_2007.pdf?1283263607
http://www.aemic.org/assets/articulos/141/original/%C3%81ngel_Herrer%C3%ADn_L%C3%B3pez_-_Migraciones_y_Exilios_8_-_2007.pdf?1283263607
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la documentación”98. Aínda así, temos que sinalar a existencia de importantes 

diferenzas entre os Arquivos das distintos Fundacións. Mentres o Arquivo da 

Fundación Luis Tilve abrangue os ciclos central, intermedio e histórico, o Arquivo da 

Fundación 10 de Marzo tan só contempla o ciclo histórico, ao igual que o Arquivo da 

Fundación Moncho Reboiras. 

Por outra parte, tamén é preciso sinalar que “como podemos observar, los 

centros que custodian los archivos históricos de partidos y sindicatos (…) no son 

propriamente Archivos, son instituciones que conservan colecciones de archivos de 

diversas organizaciones y archivos personales”99. Isto fica reflectido coa presenza de 

documentación referida a outras organizacións sindicais, políticas e sociais, ademais 

da existencia de fondos ou documentación referida a empresas ou outro tipo de 

entidades ou fundacións de carácter social. Por tanto, teremos que avaliar a 

idoneidade do termo Arquivo, así como do carácter sindical das institucións. 

Así pois, e como xa temos mencionado, os sindicatos teñen externalizado ou 

delegado a xestión documental, ou polo menos da súa documentación histórica, en 

institucións coa forma legal de Fundacións. Polo momento non podemos falar de 

Arquivos, e moito menos de Arquivos sindicais polas cuestións anteriormente 

citadas. Esta externalización será tardía respecto dos sindicatos estatais polo que as 

devanditas Fundacións serán de recente criazón. A máis antiga data de 1989, ano 

en que nace a Fundación Luis Tilve, asociada á Unión General de Trabajadores, 

aínda que a inauguración do Arquivo demorarase até o ano 1999. No caso da 

Fundación 10 de Marzo, vinculada co Sindicato Nacional de Comisións Obreiras, a 

súa orixe data do 25 de xuño de 1991. Finalmente, a Fundación Moncho Reboiras, 

depositaria do fondos dea Confederación Sindical Galega, será fundada no 2004 

baixo a denominación de Fundación para o Estudo e a divulgación da realidade 

social e sindical na Galiza (FESGA), aínda que posteriormente, no ano 2011, pasará 

a ter a denominación actual. É hora, pois, de analisar cada unha das institucións. 

                                                             
98

 MOTA MÚÑOZ, José Fernando. op cit. p.187  
99

 GARCÍA PAZ, Beatriz: op. cit., p.3.  
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5.1.1.- A Fundación Luis Tilve (UGT). 

 No ámbito do sindicalismo socialista, e promovida pola Unión General de 

Trabajadores, criuse a Fundación Luis Tilve, unha institución con carácter de 

fundación cultural privada recoñecida pola Consellaría de Cultura e Xuventude100 e 

declarada de interese galego pola Orde do 1 de abril de 1991101 da Xunta de Galicia. 

Constituíse en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a iniciativa do, 

nese momento, Secretario Xeral da UGT-Galicia Xesús Mosquera, quen 

consideraba fundamental o estudo histórico dos movementos sociais, sindicais, 

políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación 

que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. 

 Con tal propósito, nas instalacións da Fundación criouse un Arquivo Histórico 

do Movemento Obreiro en Galicia, inscrito na Rede de Arquivos de Galicia, ao que 

suma unha Biblioteca Especializada no Mundo do Traballo, integrada tamén na 

Rede de Bibliotecas de Galicia102. Como podemos observar polas denominacións 

escollidas para nomear ao Arquivo e á Biblioteca, a Fundación ten prescindido do 

apelativo sindical, preferindo decantarse por movemento obreiro e mundo do traballo 

respectivamente. Así pois, desde a propria institución son conscientes de que o seu 

ámbito de acción vai máis alá de mera documentación sindical ampliando os seus 

traballos á documentación doutros sindicatos e partidos políticos, englobados no 

movemento obreiro por unha parte, e as obras bibliográficas referidas ás institucións 

implicadas na produción de bens e servizos, englobadas no mundo do traballo.  

Desde o nacemento da Fundación unha das principais finalidades da mesma 

foi por en marcha o Arquivo, obxectivo que se acadou a finais do século, 

concretamente no ano 1.999 como xa temos comentado, cando se cando se 

comezou a encetar definitivamente o proxecto, completado en distintas fases de 

actuación:  

                                                             
100

 Orde de 27 de marzo de 1991 pola que se declara cultural privada a fundación denominada Luis 
Tilve. Diario Oficial de Galicia (DOG) nº 76, do 22 de abril de 1991. 
101

 Diario Oficial de Galicia (DOG) nº90, do 13 de maio de 1991. 
102

 Orde do 2 de xuño de 2009 pola que se resolve a integración de centros bibliotecarios na Rede de 
Bibliotecas de Galicia. Diario Oficial de Galicia (DOG) nº 138, do 16 de xullo de 2009. 
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Nunha primeira fase, dirixida por Emilio Garrido Moreira, almacenouse  e 

recolleuse a documentación xerada pola Unión General de Trabajadores de Galicia 

ou depositada no sindicato, así como diverso material de carácter sociopolítico e 

sindical provinte de toda Galiza e incluso de España, facendo unha primeira 

selección e simple clasificación. A segunda fase abordou a identificación, 

clasificación, descrición e ordenación da documentación almacenada en Rábade 

(Lugo), en base a un cadro de clasificación orgánico elaborado pola Equipa Técnica, 

dirixida por Guillerme Pérez. Este material, unha vez gardado nas súas respectivas 

unidades de instalación, foi trasladado á nova sede en Santiago de Compostela e 

depositado nun arquivo compacto seguindo unha orde de numeración correlativa. Na 

terceira fase migrouse a descrición das fichas físicas ao programa de xestión 

documental en rede Albalá, ao que están vinculados os centros que conforman  a 

Rede de Arquivos de Galicia.  

Na actualidade continúase avanzando nos traballos de arquivo, identificando, 

clasificando e describindo a nova documentación que vai chegando, regularizando 

as transferencias, incorporando novas series e fondos ao cadro de clasificación e 

recuperando documentación histórica a través de doazóns, cesións e das 

investigacións que se veñen realizando. Outro dos campos onde a Fundación está 

realizando un considerábel esforzo é na utilización das novas tecnoloxías, coa 

instalación dun Sistema de Xestión Documental Informatizado que facilite o uso e 

conservación da documentación unha vez trasladada aos novos formatos. 

Finalmente, indicar que o catálogo da Fundación é accesíbel 

informaticamente a través do portal do Arquivo Dixital de Galicia denominado 

Galiciana. Este portal web recolle os catálogos dos Arquivos adheridos ao Sistema 

de Arquivos de Galicia adaptados ás normas internacionais de descrición 

arquivística. Estes catálogos están integrados nun novo programa de xestión 

arquivística coñecido como Digiarch en substitución de Albalá. 

Tras concluír estas fases de organización da documentación o resultado ten 

sido o estabelecemento de 26 fondos documentais de distinta tipoloxías que temos 

agrupado en: fondos persoais (1); fondos de asociacións (1); fondos de empresas 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

67 
 

(0); fondos de fundacións (4); fondos de partidos políticos (2); fondos de materiais 

especiais (2); e, finalmente, fondos sindicais (16).  

Táboa 6.- Tipoloxía dos fondos custodiados na Fundación Luis Tilve. 

Fondos persoais 1 

Fondos de asociacións 1 

Fondos de empresas 0 

Fondos de fundacións 4 

Fondos de partidos políticos 2 

Fondos de materiais especiais 2 

Fondos sindicais 16 

Total 26 
Fonte: elaboración propria a través do catálogo de Arquivos. Sacado de: 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41 
 

 Como podemos observar (Táboa 6 e Anexo II) a maioría, máis da metade, 

son arquivos ou fondos documentais sindicais aínda que coexisten con fondos 

doutra natureza. Estes arquivos sindicais están organizados da forma a seguir: por 

unha parte, o Fondo da UGT-Galicia, cedido pola Fundación Largo Caballero no 

marco do Acordo de Colaboración103 asinado entre o directos desta Fundación, 

Sebastián Reyna Fernández e o da Fundación Luis Tilve, Xesús Mosquera Sueiro; 

outro fondo agrupa a documentación das Unións Comarcais; os fondos das 

Federacións están individualizados incluíndo o arquivo de Unións Agrarias; e, 

finalmente, existen dous fondos sindicais máis, un deles referido ao sindicalismo 

internacional e outro dedicado á documentación doutros sindicatos.  

 No que respecta aos fondos documentais de partidos políticos temos que 

destacar o fondo da PSdeG-PSOE, partido estreitamente ligado ao sindicato UGT. 

Ademais deste fondo, nas instalacións do Arquivo hai un fondo denominado Outros 

partidos, unha amalgama de documentación doutros partidos políticos entre os que 

podemos mencionar: Partido Popular, Esquerda Galega, Coalición Galega, IU-

Esquerda Unida, Bloque Nacionalista Galego e Democracia Galega. 

 O resto de fondos fan referencia a asociacións ou fundacións de 

consumidores, fondos persoais, fondos de materiais especiais etc. Todos eles 

pódense encadrar dentro do concepto de movemento obreiro, aínda que algún deles 

                                                             
103

 Asinado en Madrid o 1 de xullo de 1991. Ver MOSQUERA SUEIRO, Xesús: “20 anos da 
Fundación Luis Tilve” en Claridade, Maio 2009, p. 28. 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
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non encaixe excesivamente ben dentro desta categoría como son as asociacións de 

consumidores ou a fundación para a igualdade. Do mesmo xeito que dentro dalgúns 

dos fondos hai documentación que fai referencia a partidos ou organizacións que 

pouco teñan a ver co movemento obreiro. A pesar destas matizacións, e a ausencia 

de fondos de empresa ou doutras organizacións dedicadas á produción de bens e 

servizos, parécenos adecuado o concepto empregado pola propria Fundación Luis 

Tilve de Arquivo Histórico do Movemento Obreiro, xa que non podemos ampliar ese 

concepto ao mundo do traballo. Tampouco é un simple Arquivo sindical, aínda que 

maioritariamente teña esta caracterización, porque existen fondos de partidos ou 

organizacións obreiras de diferente índole. Así pois, esta Fundación e o seu Arquivo 

fican encadrados, con matices, na definición de Arquivo do Movemento Obreiro. 

 En canto á cronoloxía dos fondos podemos indicar unha gran 

heteroxeneidade dado que os fondos con documentación máis antiga datan de finais 

do século XIX, concretamente o Fondo del PSdeG-PSOE (1889) e o Fondo 

Sociedades (1887). No outro extremo están os fondos coa documentación máis 

recente entre os que encontramos o Fondo da Unión de Profesionais e 

Traballadores Autónomos de Galicia (1998), o Fondo doutros materiais (1980), o 

Fondo da Fundación para a defensa do consumidor (1980), o Fondo da Unión de 

Xubilados (1981), o Fondo doutros partidos (1981), o Fondo da Asociación Galega 

de Consumidores (1983) e o proprio Fondo da Fundación Luis Tilve (1986). Como 

vemos, o documento más antigo de todos estes fondos non data máis alá de 1980. 

Non obstante, a maioría dos arquivos custodiados nas instalacións da Fundación 

Luis Tilve teñen cronoloxía que comeza na década dos setenta, sendo fondos 

sindicais na súa totalidade. Isto débese a que este fondos derivan da actividade das 

unións territoriais e das federacións sectoriais que aparecen a partir do nacemento 

da UGT-Galicia a finais desta década. 
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Gráfico 3.- Documento máis antigo dos fondos da Fundación Luis Tilve. 

 
Fonte: elaboración propria 

En estreita relación coa cuestión da cronoloxía dos fondos está a cuestión da 

consideración da documentación sindical como patrimonio (Gráfico 3). A este 

respecto temos que recordar que existen diferenzas legais segundo a normativa que 

escollamos para a consideración dun documento como patrimonio documental. 

Como xa temos comentado, a Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español e a derrogada Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de 

Galicia estabelecían o criterio cronolóxico para considerar un documento patrimonio 

nunha antigüidade superior aos 40 anos, é dicer, os documentos anteriores ao ano 

1978. Pola súa parte, a Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia 

estabelece ese criterio nos documentos anteriores a 1965. Aplicando estes criterios 

aos fondos do Arquivo da Fundación Luis Tilve poderíamos concluír que no caso da 

Lei 5/2016, máis restritiva, unicamente habería cinco fondos con documentación 

considerada patrimonio documental, a saber: 
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 Fondo da UGT-Galicia (1964) 

 Fondo do PSdeG-PSOE (1889) 

 Fondos gráficos e sonoros (1932) 

 Fondos persoais (1900) 

 Sociedades (1887) 

Se aplicamos os criterios da Ley 16/1985 e a Lei 8/1995 poderíamos ampliar 

esta consideración a oito fondos máis: 

 Fondo de Unións Comarcais (1976) 

 Fondo da Federación de Industrias Afíns (1970) 

 Federación de Traballadores do Ensino (1976) 

 Fondo doutros Sindicatos (1972) 

 Fondo da Federación de Comercio, Hostelaría, Turismo e Xogo (1977) 

 Fondo da Federación de Servizos (1977) 

 Federación da Federación de transportes, comunicacións e mar (1977) 

 Fondo da Federación do metal, construción e afíns (1977) 

Por tanto, podemos concluír que se aplicamos o criterio cronolóxico a maioría 

da documentación custodiada nas instalacións da Fundación Luis Tilve non se 

consideraría patrimonio documental. Para que así fora sería preciso aplicar o criterio 

polo cal os documentos que non atinxan esta antigüidade poderían considerarse 

como patrimonio polo seu valor cultural, artístico ou histórico. Cremos que os 

documentos sindicais poden, perfectamente, considerarse como patrimonio 

documental non só polo valor cultural destes, senón tamén polo valor histórico, 

social e económico. 

5.1.2.-  A Fundación 10 de Marzo (SN-CCOO). 

O sindicalismo de orientación comunista está representado polo Sindicato 

Nacional de Comisións Obreiras de Galicia que promoverá a criazón da Fundación 

10 de Marzo, institución cultural protexida pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de 

fundacións de interese galego, e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese 

Galego con número 15. Foi constituída en Santiago de Compostela, o 25 de xuño de 
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1991 aínda que o Arquivo non se puxo en marcha até o ano seguinte coincidindo 

coa conmemoración do vinte aniversario dos sucesos de 1972 en Ferrol104. 

Un dos obxectivos fundamentais da Fundación é, por tanto, recuperar a 

historia dos movementos sociais e políticos da Galiza nos anos do franquismo, 

tarefa para a que se constituíu o Arquivo Histórico de Comisións Obreiras. A 

Fundación10 de Marzo orienta, pois, as súas actividades a: 

 Organizar o Arquivo de Historia Sindical de Galicia. 

 Formar un fondo bibliográfico e hemerográfico centrado nos diversos 

aspectos del mundo do traballo. 

 Promover o estudo e investigación da historia do sindicalismo. 

 Contribuír á recuperación da memoria histórica contemporánea da Galiza. 

 Criar un centro de documentación e estudo sobre estes temas para facilitar o 

traballo dos especialistas. 

 Elaborar e subministrar información sobre calquera tema de interese para a 

clase traballadora.  

 Fomentar o coñecemento e a difusión da cultura sindical 

 Fomentar o estudo e investigación no ámbito das ciencias sociais.  

 Participar, en colaboración con outras institucións científicas, académicas ou 

administrativas, na organización de actividades encamiñadas aos fins 

anteriores. 

Os traballos arquivísticos realizados até o momento teñen dado lugar á 

organización dun Arquivo con 71 fondos documentais (Anexo III) que temos dividido 

nas categorías a seguir: fondo persoais (38), fondos de asociacións (6), fondos de 

empresas (1), fondos de fundacións (0), fondos de partidos políticos (11), fondos de 

materiais especiais (2) e fondos sindicais (13). 

Táboa 7.- Tipoloxía dos fondos custodiados na Fundación 10 de Marzo. 

Fondos persoais 38 

                                                             
104

 O 10 de Marzo de 1972, os traballadores dea Empresa Nacional Bazán, Amador Rey e Daniel 
Niebla, foron asasinados pola policía franquista. Esa data será recoñecida polo Parlamento galego, 
por unanimidade, el 5 de marzo de 1997, a instancias do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, 
como unha data de grande significado histórico. 
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Fondos de asociacións 6 

Fondos de empresas 1 

Fondos de fundacións 0 

Fondos de partidos políticos 11 

Fondos de materiais especiais 2 

Fondos sindicais 13 

Total 71 
Fonte: elaboración propria a través do Censo-Guía do Ministerio. Tirado de: 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm 

 Neste caso (Táboa 7), chama poderosamente a atención o grande número de 

fondos persoais que atinxen máis da metade dos fondos existentes na Fundación. 

Estes fondos en moitos casos son en realidade coleccións persoais máis que fondos 

propriamente ditos. Esta importancia desmedida pode vir dada polos condicionantes 

históricos das Comisións Obreiras, movemento orixinado durante o período de 

clandestinidade franquista polo que a documentación foise acumulando en mans dos 

militantes e cadros do sindicato até legalización coa chegada da democracia. 

 Por outra parte, tamén destaca que o número de fondos documentais políticos 

(11) e sindicais (13) é semellante. Entre os primeiros encontramos documentación 

referida ás distintas organizacións políticas de orientación comunista como son: 

Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), Partido dos Traballadores 

de Galicia-Unidade Comunista (PTG-UC), Partido Comunista de Galicia (PCG), 

Partido Comunista de España (PCE), Movimiento Comunista de España (MCE), Liga 

Comunista Revolucionaria (LCR), Izquierda Unida (IU), Esquerda Unida (EU), 

Esquerda Galega (EG) e Comité Central do PCG (casetes). Ademais, tamén existe o 

fondo da Unión do Povo Galego de orientación nacionalista. En canto os segundos, 

os fondos sindicais, podemos observar que unicamente hai un fondo para todos os 

documentos emanados do sindicato nacional, súas federacións e unións territoriais, 

ademais do Fondo da Comisión Executiva SN Comisións Obreiras (casetes)  Por 

contra, existen 5 fondos de xurados de empresa (ASCON, ASTANO, EN Bazán, HJ 

Barreras e Factorías Vulcano), e 3 de comités de empresa (ASCON, ASTANO e EN 

Bazán). Tanto os fondos de xurados como dos comités de empresa pertencen na 

súa totalidade a empresas do sector naval, de grande importancia na economía e o 

emprego do país. O resto dos fondos sindicais son heteroxéneos: o Fondo da OSE, 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm
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o Fondo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Betanzos e o Fondo do 

Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago. 

 A heteroxeneidade na tipoloxía dos fondos documentais implica que a 

concepción do Arquivo da Fundación 10 de Marzo ultrapasa os límites dun Arquivo 

sindical dado que contén fondos referidos a partidos políticos, fondos ou colecciones 

documentais de militantes sindicais e de partidos políticos, e fondos de asociacións. 

Estes últimos son de dous tipos: asociacións de mulleres ou asociacións feministas 

(Fondo do Movemento Democrático de Mulleres, Fondo da Asociación Galega da 

Muller e Fondo da Coordinadora Feminista Galega)  por un lado, e fondos de 

asociacións estudantís (Fondo de Asociación de Estudantes da Facultade de 

Ciencias de Santiago, Fondo de Estudantes da Universidade de Santiago e Fondo 

de Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). A pesar de que ningunha destas 

asociacións pertence ao movemento obreiro en sentido estrito, todas elas están 

relacionadas ou vinculadas con partidos políticos ou sindicatos de esquerdas ou 

progresistas. Desta forma, e sendo laxos na aplicación dos concepto, poderíamos 

englobalos dentro do movemento obreiro, aínda que sería máis correcto falar de 

movementos sociais nos que está integrado o proprio movemento obreiro. Ora ben, 

a existencia dun fondo de empresa denominado Fondo de Astilleros y 

Construcciones SA105 (ASCON) tamén nos levaría a ter que ampliar o concepto do 

proprio Arquivo da Fundación 10 de Marzo e aplicar o termo de Arquivo do Mundo 

do Traballo. Así pois, encadrar este Arquivo nalgunha definicións ofrecidas na cuarta 

epígrafe deste traballo resulta dificultoso dado que contén fondos concernentes ás 

diferentes tipoloxías de Arquivos. Non obstante, a denominación que se concede 

desde a propria institución de Arquivo de Historia Sindical de Galicia fica 

absolutamente ultrapasado pola heteroxeneidade da natureza dos seus fondos. 

 En canto á cronoloxía dos fondos podemos destacar que a totalidade dos 

mesmos pertencen ao século XX. Os fondos con documentación máis antiga 

                                                             
105

 Resultante dea fusión de Construcciones (Meira, Moaña) e Factorías Yarza (Ríos, Teis, Vigo) en 
1969. Arredor deste  criarase un gran holding industrial que abranguerá caldeiraría pesada (CENSA), 
carpintaría (AYCASA), recubrimentos (CARPALSA) e oficina de proxectos (TECNACO). Foi 
clausurada en 1984 durante a  Reconversión Naval.  
Seu arquivo (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=57834) consta no Censo-
Guía do Ministerio, así que ou está fragmentado o ben o  Censo non está actualizado. Sexa como for, 
unha parte está na F10M. 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=57834
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retrotráense á primeira metade do século: o Fondo Luis Macía Salgado (1936), o 

Fondo da Organización Sindical Española (1940), o Fondo do Partido Comunista de 

España (1940), o Fondo Amador Martínez (1944), o Fondo Francisco González Vidal 

(1944), o Fondo do Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago de Compostela 

(1944) e o Fondo Colección Xeral (1949). Como vemos, ningún dos fondos con 

documentación más antiga é un fondo sindical a excepción do arquivo da 

Organización Sindical Española. Isto é debido a que o movemento socio-político de 

Comisións Obreiras ten a súa orixe nos anos sesenta do século XX como temos 

visto na contextualización. Desta forma é imposíbel a existencia de documentación 

anterior a este decenio. Outro caso é o do Partido Comunista de España, fundado 

en 1921, aínda que a Fundación non custodia documentación desta organización até 

os anos corenta. O resto de arquivos son fondos ou colecciones persoais de 

militantes e cadros da órbita comunista que teñen cedido ou doado súa 

documentación ao Arquivo da Fundación 10 de Marzo. No outro extremo, os fondos 

con documentación máis recente, temos os seguintes arquivos: o Fondo Anselmo 

Samedro (1990), o Fondo da Comisión Executiva do Sindicato Nacional de 

Comisións Obreiras (casetes) (1990) e o Fondo del Comité de Empresa da EN 

Bazán (1995).  

Tamén é de destacar que a maioría dos fondos teñen o seu documento máis 

antigo nas décadas nas que podemos englobar os períodos históricos do 

tardofranquismo (do ano 1959 a 1975) e a transición (1976-1978). Existen 22 fondos 

arquivísticos nos que documento máis antigo data da década dos anos sesenta do 

século XX, mentres que no caso dos fondos cos documentos máis antigos situados 

no decenio dos anos setenta o seu número total ascende a 26. Isto é facilmente 

explicábel a tenor da argumentación, xa exposta, da aparición do movemento das 

Comisións Obreiras na década dos sesenta, concretamente no ano 1967 para a 

organización estatal e 1970 para o caso galego. 

 No tocante á concepción dos documentos como patrimonio documental 

(Gráfico 4) podemos sinalar que neste caso a diferenciación legal antes comentada 

ten un forte impacto nos fondos da Fundación 10 de Marzo. Se seguimos a 

normativa máis restritiva, é dicer, a Lei 5/2016 que sitúa o criterio cronolóxico no ano 
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1965, tan só habería 13 fondos documentais coa consideración de patrimonio 

documental, a saber: 

 Fondo Luis Macía Salgado (1936),  

 Fondo da Organización Sindical Española (1940),  

 Fondo do Partido Comunista de España (1940),  

 Fondo Amador Martínez (1944),  

 Fondo Francisco González Vidal (1944),  

 Fondo do Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago de Compostela (1944)  

 Fondo Colección Xeral (1949) 

 Fondo da Irmandade de Labregos e Gandeiros de Betanzos (1950) 

 Fondo David Álvarez Carballido (1954) 

 Fondo Xesús Montero Alonso (1963) 

 Fondo do Xurado de Empresa de ASTANO (1960) 

 Fondo Manuel Amor Deus (1962) 

 Fondo do Xurado de Empresa da EN Bazán (1960) 
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Gráfico 4.- Documento máis antigo dos fondos da Fundación 10 de Marzo. 

 

Fonte: elaboración propria a través de: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm 
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Se aplicamos os criterios expresados na Ley 16/1985 e na Lei 8/1995 o 

número de fondos que conteñen documentos susceptíbeis de seren considerados 

patrimonio documental ampliarase sensibelmente até un total de cincuenta (Gráfico 

4). Como vemos a diferenza é moi destacábel. 

5.1.3.- A Fundación Moncho Reboiras (CIG). 

No caso do sindicalismo nacionalista, e promovida pola Confederación 

Intersindical Galega, criouse a Fundación para o Estudo e a divulgación da realidade 

social e sindical na Galiza (FESGA) en maio do 2004, coas seguintes finalidades: 

 Fomentar o estudo e a investigación sobre cuestións sociais e laborais en xeral. 

 Realizar ou colaborar na investigación, estudo, formación e divulgación sobre a 

historia dos sindicatos e do movemento obreiro galego, particularmente do 

sindicalismo nacionalista. 

 Realizar ou colaborar na investigación, estudo, formación e divulgación sobre a 

historia de Galiza, especialmente os temas sociais e económicos, e a 

participación da nosa emigración nos movementos sociais no exterior. 

 Estudar a realidade actual da clase obreira galega e dos movementos sociais, 

así como a problemática nacional. 

 Divulgar a clase obreira galega e os movementos sociais do país e outras 

experiencias exteriores. 

 Formar dirixentes e cadros sindicais, delegados e traballadores que desexen ter 

unha maior participación sindical. 

 Dar a coñecer as experiencias, análises e reflexións do sindicalismo galego, 

especialmente o nacionalista, as outras centrais sindicais do exterior e outros 

movementos sociais en xeral. 

 Ser depositaria dos arquivos da Confederación Intersindical Galega. 

 Recoller, catalogar, clasificar e dixitalizar a documentación referida ao 

movemento obreiro galego, especialmente ao sindicalismo nacionalista, así 

como do nacionalismo galego, en todos os campos de acción. 

 Facilitar a consulta os estudantes e investigadores, da documentación 

arquivada na Fundación. 
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 Divulgar e fomentar o estudo e investigación, no campo histórico e xurídico, de 

aqueles temas que contribúan á mellora das condicións da clase obreira, así 

como doutras ciencias sociais. 

No ano 2011 modificou a súa denominación, pasando a chamarse Fundación 

Moncho Reboiras para o Estudo e a Divulgación da realidade social e sindical na 

Galiza. Actualmente, a Fundación ten basicamente seis liñas de actuación: 

 Organización de cursos, xornadas e conferencias-coloquio de formación 

sindical 

 Edición de libros, cadernos, revistas e/ou folletos. Divulgación a través de 

Internet. 

 Realización e edición de audiovisuais, principalmente en formato documental. 

 Realización, edición e montaxe de exposicións divulgativas. 

 Organización de eventos,  xornadas ou conferencias con finalidade 

divulgativa. Presenza da fundación en diferentes eventos, feiras ou encontros. 

 Documentalismo. Recollida, catalogación, clasificación e dixitalización de 

documentación referida ao movemento obreiro galego, especialmente ao 

sindicalismo nacionalista, así como do nacionalismo galego en todos os 

campos de acción. Xestión do arquivo histórico da CIG. 

Derivado das actuacións realizadas desde a recente fundación desta 

Institución podemos acceder a fondos ou coleccións documentais de diferentes 

asociacións, partidos políticos, sindicatos etc. Non obstante, a información da que se 

dispón non é nin moito menos tan completa como a das Fundacións anteriormente 

analisadas. Neste caso unicamente temos podido acceder a un cadro de 

clasificación de fondos (Anexo IV) organizado en función da tipoloxía da 

organización produtora da documentación  e da personalidade xurídica da mesma. 

Así pois, podemos observar que a heteroxeneidade non é tan ampla como nos 

casos anteriores aínda que si podemos estabelecer catro tipoloxías de fondos 

documentais: fondos de asociacións (5), fondos de organizacións políticas (6), 

fondos de materiais especiais (2) e fondos sindicais (6).  
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Dentro da primeira categoría, fondos de asociacións podemos destacar os 

documentos referidos ás organizacións estudantís, como o Fondo de Estudantes 

Revolucionarios Galegos (ERGA) e o Fondo dos Comités Abertos de Facultade 

(CAF) por unha parte, e de arquivos do movemento en defensa da lingua galega 

como o Fondo da Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) e o Fondo do 

Movimento de Defesa da Lingua (MDL). Todas estas organizacións son do ámbito 

do nacionalismo galego. 

Pola súa parte, os fondos de organizacións ou partidos políticos son na súa 

integridade pertencentes a entidades de carácter nacionalista recollendo a 

documentación das diferentes formacións políticas, plataformas ou coalicións 

existentes até a criazón do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en 1982. Así pois, 

ademais do fondo referido a este partido, podemos encontrar os seguintes fondos 

documentais: Fondo da Unión do Povo Galego (UPG), Fondo da Asemblea 

Nacional- Popular Galega (AN-PG), do Bloque Nacional-Popular Galego (BN-PG) e 

Bloque-Partido Socialista Galego (B-PSG), o Fondo doutras organizacións galegas, 

o Fondo da Unión da Mocidade Galega (UMG) e o Fondo de Galiza Nova (GN). 

Todas estas organizacións son de carácter nacionalista. 

Respecto aos arquivos ou fondos sindicais volvemos a ter a mesma 

casuística na que o Centro de Documentación da Fundación Moncho Reboiras 

custodia fondos dos distintos sindicatos nacionalistas existentes antes da fundación 

da Confederación Intersindical Galega (CIG) en 1994. Ademais do fondo desta 

organización tamén podemos enumerar os fondos documentais a seguir: Fondo das 

Comisións Labregas (CCLL), Fondo das Comisións Mariñeiras (CCMM), Fondo de 

Organizacións Internacionais, Fondo do sindicalismo nacionalista (1975-1977), onde 

se inclúe a documentación do SOG, UTEG, UTBG, UTSG y SGTM, e, finalmente, o 

Fondo do sindicalismo nacionalista (1977-1994), onde encontramos a 

documentación da ING, a INTG e a CXTG-IN. 

Táboa 8.- Tipoloxía dos fondos custodiados na Fundación Moncho Reboiras. 

Fondos persoais 0 

Fondos de asociacións 5 

Fondos de empresas 0 
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Fondos de fundacións 0 

Fondos de partidos políticos 6 

Fondos de materiais especiais 2 

Fondos sindicais 6 

Total 19 
Fonte: elaboración propria a través do cadro de clasificación de fondos. Tirado de: 

http://arquivodonacionalismogalego.info/?page_id=12  

 Ademais, como podemos observar (Táboa 8), neste caso non existen fondos 

ou coleccións persoais, arquivos de empresas ou de fundacións. O resto de fondos, 

os de partidos políticos, sindicatos e materiais especiais, son encadrábeis dentro do 

concepto de Arquivo do movemento obreiro dado que todas estas organizacións 

pertencen ao ámbito do nacionalismo de esquerdas relacionados, en menor ou 

maior medida, con este movemento social. Ora ben, os fondos de asociacións, como 

temos visto, pertencen a organizacións estudantís e de defensa do idioma galego, 

non encaixando na definición de Arquivo do movemento obreiro aínda que si se 

poderían englobar no concepto de movementos sociais. Así pois, a catalogación do 

Arquivo ou Centro de Documentación da Fundación Moncho Reboiras é de difícil 

adscrición. Nos proprios obxectivos da Fundación consta, como temos visto, o 

documentalismo do movemento obreiro galego, especialmente do sindicalismo 

nacionalista e do nacionalismo galego en todos os campos de acción. Desta forma, 

poderíamos falar tanto dun Arquivo do Movemento Obreiro como dun Arquivo do 

nacionalismo galego ou, incluso, dos movementos sociais nacionalistas da Galiza. 

 Por outra parte, a propria Fundación emprega, con certa confusión, os termos 

Arquivo Histórico e Centro de Documentación. Tal vez, e observando as 

características dos fondos ou coleccións depositados na Institución, o segundo 

concepto sexa máis apropriado dados os seguintes factores: por unha parte, a 

excesiva fragmentación dos fondos ou coleccións dunha mesma organización que 

están depositados en diferentes institucións106; por outra parte, a falta de adecuación 

                                                             
106

 Por exemplo, o Fondo dos Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA) está fragmentado e 
depositado en diferentes Institucións: unha parte na Fundación Moncho Reboiras; tamén hai 
documentación desta organización na Fundación 10 de Marzo; na Fundación Bautista Álvarez tamén 
existen documentos desta asociación estudantil. Nos fondos do Arquivo da Revista Murguía tamén 
encontrados documentos da mesma. Esta fragmentación existe con practicamente todas as 
organizacións políticas, sindicais, estudantís ou de calquera outra índole adscritas á ideoloxía 
nacionalista. 

http://arquivodonacionalismogalego.info/?page_id=12
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aos ciclos vitais, dado que catalogan como histórico á institución pero non consta a 

existencia dun sistema de arquivos interno co seu calendario de transferencias entre 

os diferentes ciclos; por outra parte, non existen elementos arquivísticos básicos 

como un catálogo pormenorizado; e tampouco se empregan os estándares 

internacionais de descrición arquivística. Dadas estas características poderíamos 

falar de Arquivo desnaturalizado ou ben dun Centro de documentación do 

nacionalismo galego, onde habería documentación varia, libros, estudos, memorias 

etc. 

 En canto á cronoloxía das coleccións depositas na Fundación temos que 

indicar que non se achegan datos sobre a cuestión. Ora ben, partindo da introdución 

ou contextualización ao sindicalismo na Galiza ofrecida ao comezo do traballo 

podemos intuír que a documentación depositada na Institución comezará a partir da 

década dos anos sesenta do século XX, momento histórico no que se recompón o 

nacionalismo galego despois da Guerra Civil. Por tanto, a catalogación destes 

documentos como patrimonio documental estará no límite do criterio cronolóxico 

legal (situaríanse arredor da segunda metade da década dos anos sesenta), aínda 

que é posíbel que se poidan catalogar como tal, senón é pola vía temporal, si pola 

vía do interese histórico da documentación. 

5.2.- Integración das Fundacións en sistemas e redes de Arquivos. 

Como xa temos mencionado, unha das características principais dos Arquivos 

sindicais é a delegación da xestión documental por parte dos sindicatos sobre as 

Fundacións criadas ao efecto. Non obstante, tamén é de destacar a existencia de 

accións e traballos de colaboración entre as distintas Institucións arquivísticas que 

se integrarán, en menor ou maior medida, en Sistemas ou Redes de Arquivos. 

 Así pois, como xa temos visto, unicamente a Fundación Luis Tilve estaba 

integrada no Sistema de Arquivos de Galicia permitindo o acceso ao catálogo dos 

seus fondos a través do sitio web de Galiciana, Arquivo Dixital de Galicia. Nin a 

Fundación Moncho Reboiras nin a Fundación 10 de Marzo estaban integrados no 

Sistema de Arquivos de Galicia. Os motivos polos que estas dúas Institucións non 

estaban integradas no mesmo son de diversa índole: por unha parte, a inexistencia 
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da obriga de integrarse no Sistema por parte dos Arquivos privados; e, por non 

cumprir os requisitos estabelecidos no Artigo 31.3 da Lei 7/2014, do 26 de setembro, 

de arquivos e documentos de Galicia107 para formar parte do Sistema de Arquivos 

de Galicia. Ora ben, como xa indicamos, no transcurso do último ano ambos 

Arquivos foron integrados no Sistema, constando na súa propria web108 pero non no 

portal Galiciana109. 

Ora ben, que non estiveran integrados no sistema non quere dicer que non 

poñan en práctica programas de colaboración con outras entidades. As tres 

Fundacións forman parte dalgunha Rede de Arquivos como veremos a continuación: 

A Fundación Luis Tilve, como institución impulsada pola Unión General de 

Trabajadores de Galicia está integrada na Red de Archivos Históricos de la UGT 

coordinada pola Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC). Dentro desta Rede 

intégranse todos os Arquivos das Fundacións criadas ou impulsadas polo Sindicato 

ou as súas Federacións Territoriais, ademais das xa mencionadas: 

 Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (Madrid) 

 Fundación Asturias (Asturias) 

 Fundación Bernardo Aladrén (Aragón) 

 Fundación Cultura y Trabajo (Extremadura)  

 Fundació La Fàbrica (Catalunya) 

 Fundación Fernando de los Ríos (Madrid) 

 Fundación Juan de los Toyos (Euskadi) 

 Fundación Juan José Gorricho (Navarra) 

 Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Andalucia) 

 Fundación Pascual Tomás (País Valencià) 

 Fundación Progreso y Cultura (Madrid) 

                                                             
107

 Neste artigo constan catro requisitos para poder integrarse no sistema: Aplicar un sistema de 
xestión documental que garanta a autenticidade, fiabilidade, dispoñibilidade e integridade dos 
documentos; aplicar a todos os documentos a normativa de avaliación que rexerá a súa 
conservación; Dispor do persoal suficiente e cualificado; Dispor das infraestruturas e orzamentos 
precisos para garantir a conservación dos fondos documentais e o seu acceso acceso público. Os 
arquivos deberán ter un horario de apertura ao público que non poderá ser inferior a vinte horas 
semanais. 
108

 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/archivos/por-titularidad/index.html  
109

 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/presentacion.cmd  

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/archivos/por-titularidad/index.html
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/presentacion.cmd
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 Fundación Riojana de Estudios Sociales (La Rioja) 

 Fundación 27 de Marzo (Castilla y León) 

Pola súa parte, a Fundación 10 de Marzo está integrada na Red de Archivos 

Históricos de Comisiones Obreras de España (RAHCO). Estes Arquivos Históricos 

da Confederación Sindical de Comisiones Obreras foron criados a finais dos anos 

oitenta, ficando desde 1997 integrados nunha rede descentralizada orgánica e 

territorialmente. Esta funciona en coordinación e de conformidade cunhas normas 

básicas e coa vontade de adoptar uns criterios arquivísticos homoxéneos. A Rede 

conta co apoio institucional do Sindicato, xa que a Comisión Executiva Confederal 

aprobou en xuño de 1997 o funcionamento da Rede de Arquivos Históricos xunto co 

regulamento do patrimonio histórico documental de CC.OO. Están integrados na 

Rede110 os Arquivos a seguir: 

 Archivo de Historia del Trabajo - Fundación. 1º de mayo 

 Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía. Fundación de Estudios Sindicales 

 Archivo Histórico de CC.OO. de Asturias - Fundación Muñiz Zapico 

 Arxiu Històric de CC.OO. de Catalunya - Fund. Cipriano García 

 Arxiu Històric Sindical José Luis Borbolla CCOO del País Valencià – Fundaciò 

d´Estudis i Iniciatives Sociolaborals. 

Finalmente, a Fundación Moncho Reboiras, ao ser unha Institución de 

carácter nacional/rexional, é dicer, non pertence a ningunha estrutura sindical 

Estatal, non está integrada en ningunha Rede de Arquivos neste nivel territorial. Así 

e todo, si que está integrada no recentemente criado Arquivo do nacionalismo 

galego, como un intento de coordinar e unificar esforzos para a recuperación dos 

fondos e arquivos producidos polas organizacións pertencentes a esta ideoloxía 

política. Forman parte deste proxecto as entidades a seguir: 

 Museo do Pobo Galego111: contén fondos de Unidade Galega (UG) integrado, 

á súa vez, polos fondos do Partido Obreiro Galego (POG), Esquerda Galega 

(EG), e do Partido Socialista de Galicia-Esquerda Galega (PSG-EG). Dentro 

                                                             
110 Guía de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras. 
111

 http://museodopobo.gal/web/index.php  

http://museodopobo.gal/web/index.php
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destes fondos encontramos documentación referida aos sindicatos 

nacionalistas como a Confederación Xeral de Traballadores Galegos (CXTG). 

Alén diso, tamén custodia o fondo documental do Club Nacionalista Alén Nós. 

 Fundación Vicente Risco: ten documentación referida ao nacionalismo 

galego. 

 Fundación Bautista Álvarez de estudos nacionalistas112: contén unha grande 

diversidade de fondos documentais organizados en: organizacións políticas; 

organizacións sindicais; organizacións agrarias; movementos estudantís, 

ecoloxistas, antimilitaristas, feministas, culturais etc. 

 Fundación Galiza Sempre113: contén os fondos documentais do Bloque 

Nacionalista Galego e da propria fundación. Dentro deles hai documentación 

sindical. 

 Revista Murguía114: ten unha organización practicamente idéntica á da 

Fundación Bautista Álvarez, estruturada en organizacións políticas, sindicais, 

estudantís etc. 

 Fundación Alexandre Bóveda.  

 Fundación Manuel María. 

 Fundación Antón Losada Diéguez. 

 Fundación Castelao. 

Analisando os fondos documentais de todas estas fundacións fica clara a 

atomización, fragmentación e dispersión da documentación das organizacións 

sindicais e políticas do nacionalismo galego que provoca a desnaturalización dos 

arquivos desde unha perspectiva do contido documental. É dicer, en realidade non 

podemos falar de arquivos propriamente ditos, dado que “no se transfiere la totalidad 

de los documentos producidos por las respectivas Instituciones o parte de los 

mismos sufre una apropiación indebida por parte de los dirigentes”115. Desta forma 

podemos encontrar documentación da mesma organización política ou sindical nos 

depósitos das distintas fundacións. Isto incluso acontece cos documentos de 

                                                             
112

 http://www.bautistaalvarez.gal/index.php/gl/  
113

 http://www.galizasempre.org/  
114

 http://www.revistamurguia.com/  
115

 HEREDIA HERRERA, Antonia: op. cit., p. 41. 

http://www.bautistaalvarez.gal/index.php/gl/
http://www.galizasempre.org/
http://www.revistamurguia.com/


Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

85 
 

organizacións que posúen unha Fundación propria para a xestión dos mesmos. Isto 

sucede, por exemplo, coa documentación da Unión do Povo Galego (UPG) que 

debería estar depositada na Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas 

pero, non obstante, está repartida entre esta Fundación, a Fundación Moncho 

Reboiras, o Arquivo da Revista de Galega de Historia Murguía, o Museo do Pobo 

Galego116e a Fundación 10 de Marzo. Isto tamén acontece cos fondos do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) que a pesar de ter criado a Fundación Galiza Sempre 

para a custodia da súa documentación ten repartidos os seus fondos na Fundación 

Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, a Fundación Moncho Reboiras, e o 

Archivo da Revista de Galega de Historia Murguía. Tamén pasa o mesmo con 

documentos doutras organizacións como ERGA, os CAF, e os diferentes partidos 

políticos e sindicatos de orientación nacionalista existentes durante o 

tardofranquismo e a transición. Así pois, fica claramente de manifesto o 

minifundismo documental do nacionalismo galego como mostra do minifundismo 

organizativo e orgánico deste movemento político. 

Para finalizar este apartado, comentar que non temos encontrado exemplos 

de colaboración entre as tres Fundacións radicadas no país polo que existe un 

parcelamento total e absoluto en canto á organización dos Arquivos sindicais nesta 

Comunidade Autónoma e das actividades culturais e históricas derivadas da súa 

existencia. Malia que todas elas organizan seminarios, conferencias, editan libros ou 

calquera outro material, e as súas actividades están dirixidas cara a cuestión do 

movemento obreiro galego, non puidemos localizar actuacións conxuntas, tanto 

desde unha perspectiva da divulgación cultural ou histórica, como desde unha 

perspectiva arquivística. Non existe ningunha guía de arquivos sindicais que inclúa 

todas estas Institucións ni tampouco temos localizado exposicións ou publicacións 

conxuntas. Todas elas arróganse o papel da salvagarda da documentación do 

movemento obreiro, aínda que, non obstante, sería máis correcto que empregaran 

este concepto co apelativo de socialista, comunista ou nacionalista, dado que 

sempre se centran na divulgación da historia do seu respectivo sindicato afín. 

                                                             
116

 Neste caso trátase de material hemerográfico xa que a totalidade dos documentos pertencen ao 
voceiro Terra e Tempo. 
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5.3.- Outros arquivos e fondos documentais sindicais na Galiza. 

Para finalizar a análise dos fondos documentais sindicais radicados no 

territorio galego, parécenos de interese realizar un pequeno repaso a outras fontes 

para o estudo do sindicalismo e do movemento obreiro galego. Al igual que acontece 

con outro tipo de arquivos de orixe privado, como por exemplo os arquivos de 

empresa, de vital importancia para o estudo da acción sindical e dos traballadores, 

moita da súa documentación ten sido “rescatada” por Arquivos de institucións 

públicas, pasando a formar parte dos seus fondos documentais, ben como fondos de 

seu, ou ben como seccións ou series documentais. Alén dos fondos sindicais ou de 

organizacións obreiras propriamente ditas, tamén vamos enumerar e comentar 

aqueles fondos que poidan ter certa relación co sindicalismo como poden ser os 

fondos de organizacións patronais ou das Cámaras Agrarias, inicialmente coñecidas 

como Irmandades Sindicais de Labregos e Gandeiros117. Comentario aparte 

merecen os fondos da Organización Sindical Española118 (OSE), organización 

vertical na que ficaban encadrados os traballadores xunto cos patróns. Estes fondos 

son de carácter público e recollen a documentación xerada no transcurso das 

actividades, funcións e competencias que o Estado fascista lle outorgaba ao 

Sindicato Vertical. Posteriormente, as súas atribucións pasarían a recaer na 

Administración Institucional de Servizos Socioprofesionais (AISS), estabelecida a 

través do Real Decreto-ley 19/1976, de 8 de octubre, sobre creación, organización y 

funciones de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales. 

Táboa 9.- Fondos sindicais e políticos nos Arquivos Históricos Provinciais. 

Denominación del fondo Fechas Extensión 

Arquivo do Reino de Galicia-Arquivo Histórico Provincial da Coruña 

Sindicato libre e Independente da Administración de Xustiza 1977-1978 1 UI 

                                                             
117

 As Irmandades Sindicais de Labregos e Gandeiros eran organizacións sindicais para a protección 
e asistencia aos agricultores e aos gandeiros mediante un conxunto de organismos de rango local, 
comarcal, provincial e estatal. Foron criadas en 1944 e disolvéronse en 1977, sendo substituídas 
polas Cámaras Agrarias, no marco do proceso de desmantelamento do Sindicalismo Vertical 
franquista. Ver GIL GARCÍA, Pilar: Las hermandades sindicales de labradores y ganaderos (1944-
1977): historia, documentos y fuentes. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha: 2005. 
118

 A través do sindicato único, de afiliación xeralizada e obrigatoria para obreiros e empresarios, o 
réxime franquista trataba de integrar (encadrar, controlar e reprimir) ao mundo do traballo e da 
empresa. Ver SÁNCHES RECIO, Glicerio:.El Sindicato Vertical como instrumento político y 
económico del Régimen Franquista en Pasado y memoria. Revista de historia contemporánea, nº 1 
(2002), p. 5-37. 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

87 
 

Asociación Xeral Patronal de Galicia 1933-1938 4 UI 

Comité de Enlace de Patronais de Galicia 1933-1936 1 UI 

Delegación Provincial da Organización Sindical da Coruña 1942-1976 4.312 UI 

Delegación Comarcal da Organización Sindical de Betanzos 1955-1978 200 UI 

Cámara Agraria Provincial da Coruña 1961-2006 248 

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 

Delegación Provincial da Administración Institucional de Servizos 
Socioprofesionais (AISS) de Pontevedra 1940-1979 1.728 UI 

Cámara Agraria de Pontevedra 1890-2003 798 UI 

Cámaras Agrarias Locais de Pontevedra 1945-1996 136 UI 

Arquivo Histórico Provincial de Lugo 

Delegación provincial da Administración Institucional de Servizos 
Socioprofesionais (AISS) de Lugo 1938-1976 2.715 

Cámaras agrarias locais de Lugo 1941-1998   

Arquivo Histórico Provincial de Ourense 

Irmandade Galeguista de Ourense 1920-1930 1 UI 

Delegación Provincial da Organización Sindical-AISS de Ourense 1941-1978 1.396 UI 
Fonte: elaboración propria 

Como podemos observar (Táboa 9), os fondos relativos á Organización 

Sindical e, posteriormente, á Administración Institucional de Servizos 

Socioprofesionais están presentes nos catro Arquivos Históricos Provinciais galegos 

cunha amplitude cronolóxica que abrangue desde 1938 até a súa disolución en 

1978, é dicer, abarcan a totalidade da súa existencia. Seu volume é o más elevado 

en relación con outros fondos sindicais depositados neste tipo de Arquivos.  

Por outro lado, os fondos documentais derivados da existencia das Cámaras 

Agrarias están presentes en tres dos Arquivos Históricos Provinciais, a saber: A 

Coruña, Pontevedra e Lugo. A única excepción é o Arquivo Histórico Provincial de 

Ourense que non ten no seu cadro de clasificación referencia algunha a este tipo de 

fondos. Súa adscrición cronolóxica abrangue desde finais do século XIX até 

principios do século XXI. Seu volume tamén é elevado pero moito menor en 

comparación cos fondos do Sindicato Vertical. 

Se excluímos estes dos tipos de fondos, tan só hai dous Arquivos Históricos 

Provinciais que conteñan fondos de carácter político ou sindical. O Arquivo Histórico 

Provincial de Ourense custodia o fondo da Irmandade Galeguista de Ourense cun 

alcance cronolóxico comprendido entre 1920 e 1930, e un volume escaso dado que 

unicamente contén unha unidade de instalación.  
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Pola súa parte, o Arquivo do Reino de Galicia-Arquivo Histórico Provincial da 

Coruña, destaca pola súa maior variedade de fondos relacionados co sindicalismo, 

destacando a existencia del fondo documental del Sindicato libre e independente da 

Administración de Xustiza. Seu ámbito cronolóxico e o seu volume son 

extraordinariamente reducidos. Por outro lado, e aínda que non sexan organizacións 

obreiras, parécenos destacábel a existencia dos fondos de organizacións patronais: 

Asociación Xeral Patronal de Galicia e o Comité de Enlaces Patronais de Galicia. 

Ambos fondos datan da década dos anos trinta do século XX e o seu volume é 

escaso. 

En canto ao Arquivo Histórico Provincial de Lugo e ao Arquivo Histórico 

Provincial de Pontevedra, non temos sido capaces de localizar fondos relacionados 

co movemento obreiro a excepción dos xa comentados fondos da Organización 

Sindical e das Cámaras Agrarias. 

Alén diso, dentro dos fondos documentais dos Arquivos Históricos Provinciais, 

tamén podemos encontrar outra documentación de grande importancia para o 

estudo das organización obreiras e da súa actividade. En primeiro lugar, estámonos 

a referir á documentación incautada polo Réxime Franquista ás organizacións 

políticas e sindicais que conteñen unha variada tipoloxía: libros de contas e 

contabilidade, libros de actas, listados e relacións ou rexistros de socios ou afiliados 

e outro tipo de documentación. A súa cronoloxía abrangue desde principios do 

século XX, concretamente desde 1901 no caso do Arquivo Histórico Provincial de 

Pontevedra (Anexo V) para o caso da documentación de organizacións obreiras e 

desde 1929 para o caso da documentación pertencente aos partidos políticos. Nun e 

noutro caso, a meirande parte dos documentos están adscritos ao período 

republicano, desde 1931 a 1936. Alén diso, en segundo lugar, tamén podemos facer 

mención á documentación que, non sendo propria dos sindicatos, axuda ao estudo 

da actividade desenvolvida polos mesmos como son os fondos dos diferentes 

Gobernos Civís radicados en cada unha das provincias e, concretamente, as 

seccións ou series documentais referidas á Policía e a Orde Pública. Aquí podemos 

encontrar documentación referida ás solicitudes de manifestacións, concentracións 

ou folgas realizadas polas entidades sindicais. Alén diso, tamén podemos encontrar 
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a documentación referida á actuación policial en relación a estes actos de 

mobilización. Estes fondos están presentes en todos os Arquivos Históricos 

Provinciais a excepción da documentación do Goberno Civil de Pontevedra que non 

ten documentos referidos ás seccións ou series anteriormente mencionadas, polo 

que é significativa a ausencia destes no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. 

Pola súa parte, os Arquivos das Deputacións Provinciais tamén custodian 

fondos, seccións ou series documentais de interese para o estudo do mundo obreiro 

ou sindical (Táboa 10). Basta con botar unha ollada aos seus cadros de clasificación 

para observar a existencia de documentación xerada no transcurso das súas 

funcións e competencias en relación cos traballadores. En todos eles existe unha 

subsección denomina Persoal, onde se integran as series documentais referidas á 

representación dos traballadores da propria institución. Iso si, hai que indicar que 

esta documentación unicamente fai referencia ás relacións dos traballadores coa 

empresa, neste caso coa Institución Pública en cuestión. Por tanto, non son fondos 

sindicais privados custodiados en Arquivos públicos, senón que é a propria 

documentación xerada dentro da institución como consecuencia das actividades 

sindicais dentro das Deputacións. Esta documentación, por tanto, pode ser 

catalogada como documentación pública e, deste xeito, obtería a consideración de 

patrimonio documental. Dentro das tipoloxía que podemos encontrar están as 

referidas aos convenios colectivos, a negociación colectiva, representación dos 

traballadores dentro da empresa ou aquela derivada da convocatoria de folgas etc. 

Táboa 10.- Documentación sindical nos Arquivos das Deputacións. 

Código Nivel Denominación 

Deputación da Coruña 

1.2.4.4. Serie Relacións Laborais 

Deputación de Lugo 

  Subsección Persoal 

Deputación de Pontevedra 

2.4.5. Sub-subsección Representación do Persoal 
Fonte: elaboración propria. 

Mención aparte merece o Arquivo da Deputación de Pontevedra que ademais 

da sub-subsección ou segunda división de sección denominada Representación do 
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Persoal, onde se recollen catro series documentais (Representación sindical; 

Eleccións sindicais; Convenios colectivos; e Folgas), tamén ten organizado a 

documentación doutras institucións ou arquivos como pode ser a documentación das 

Cámaras Agrarias, en concreto o fondo do Arquivo da Cámara Agraria Provincial 

(1890-2003) cun volume de 760 unidades de instalación e das Irmandades de 

Labregos de Dozón, Mondariz-Balneario, Ponte Sampaio, Pontevedra, Rodeiro, 

Tomiño e Vilanova de Arousa.  

 No tocante aos Arquivos Municipais, temos que indicar que, ao igual cos 

Arquivos das Deputacións, tamén teñen integrados nos seus cadros de clasificación 

subseccións ou series referidas ás relacións da institución municipal e os 

traballadores baixo a denominación de Representación do Persoal. Neste caso, 

tamén é destacábel a existencia do fondo denominado Confraría dos Ferreiros da  

Coruña, institución relixioso-gremial de orixe medieval. Resulta evidente que non se 

trata dun sindicato aínda que si está relacionada, en parte, co mundo obreiro e 

gremial. 

 Respecto aos Arquivos Universitarios,  unicamente temos localizado 

documentación relacionada con organizacións políticas ou sindicais no Arquivo 

Histórico  Universitario de Santiago de Compostela, constituída por un importante 

depósito de distintas organizacións políticas e sindicais galegas, que tamén inclúe 

material hemerográfico como revistas e publicacións diversas119, cun volume de 

trece unidades de instalación e unha cronoloxía que abrangue desde 1945 até 1996. 

Tamén custodia materiais especiais, concretamente cartelaría cun total de dez 

unidades de instalación. Evidentemente tamén contén documentación de arquivo 

cun total de corenta unidades de instalación. Esta documentación está en proceso 

de catalogación e organización aínda que sabemos que xa existe un fondo 

inventariado, concretamente, o referido ao Partido Socialista Galego (PSG), con seis 

unidades de instalación, onde se inclúe a documentación pertencente á coalición 

Unidade Galega conformada por aquel partido xunto co Partido Galeguista e o 

Partido Obreiro Galego. O resto da documentación pertencería, grosso modo, a un 

                                                             
119

 Neste caso, a documentación pertence a organizacións moi variadas, tanto do ámbito nacionalista, 
como comunista, socialista ou anarquista.  
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fondo adscrito a Unión do Povo Galego (UPG), outro fondo da Confederación 

Intersindical Galega, incluíndo documentación dos diferentes sindicatos 

nacionalistas galegos como o SOG, a ING, a INTG e a CXTG entre outros e, 

finalmente, un fondo da Asemblea Nacional-Popular Galega (ANPG) e do BNG 

conxuntamente. Seu alcance cronolóxico abrangue desde 1967 até 1995, polo que a 

súa consideración como patrimonio documental, en función da normativa escollida, 

non estaría asegurada. 

 Como podemos observar toda esta documentación pertence ás organizacións 

políticas e sindicais do ámbito nacionalista e foron depositadas, mediante doazón, 

aínda que non consta a pertinente acta de doazón, por Xosé Luis Romero Falqué en 

1999 e 2001 e polo histórico sindicalista e militante de diversas organizacións da 

órbita da Unión do Povo Galego, Manuel Mera120 en 1994. Por tanto, estes fondos 

foron doados ao Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela antes da 

criazón das Fundacións do ámbito nacionalista, o que explicaría que non estean 

custodiados nos seus respectivos Arquivos. 

Finalmente, tamén queremos facer unha mención ao Arquivo da Fundación 

Penzol121, onde están custodiados os documentos do fondo do partido político 

Esquerda Galega cunha amplitude cronolóxica que abrangue desde 1977 até 1993 e 

un volume de catro unidades de instalación. Alén diso, contén fondos documentais 

de pensadores ilustres da cultura e política galega con vínculos a partidos e 

sindicatos radicados no territorio. 

 

 

 

 

                                                             
120

 Foi secretario da Irmandade da Fala de Bos Aires entre 1969 e 1972, fundador da ERGA nese 
mesmo ano, Secretario Xeral da INTG entre 1987 e 1994, Secretario Confederal e Presidente da CIG 
entre 1994 e 2001, membro da executiva confederal da CIG até 2009 e actual director da Fundación 
Moncho Reboiras.  
121

 http://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol.php?lang=cas#/  

http://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol.php?lang=cas#/
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6.- Análise comparada dos arquivos sindicais galegos. 

Para finalizar a descrición dos fondos documentais ou arquivos sindicais na 

Galiza analisaremos conxuntamente os datos ofrecidos até o momento, tanto das 

Fundacións estudadas como dos fondos contidos nos Arquivos Históricos 

Provinciais (AHP), o Arquivo da Deputación de Pontevedra (ADP), o Arquivo da 

Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas (FBA), e o Arquivo da Revista 

Galega de Historia, Murguía e do Arquivo Histórico Universitario de Santiago de 

Compostela (AHUSC). Non temos incluídos os fondos ou coleccións da Fundación 

Galiza Sempre e da Fundación Penzol por ser eminentemente políticos e non 

sindicais. Tampouco temos incluído o Fondo do Arquivo Municipal da Coruña antes 

comentado por non poder adscribilo, stricto sensu, como un fondo sindical, dado 

que, a pesar de estar relacionado co mundo do traballo a través do seu carácter 

gremial, o produtor da documentación ten unha cronoloxía previa á aparición dos 

proprios sindicatos.  

Por tanto, a selección dos fondos documentais analisados nesta epígrafe 

centrarase naqueles fondos depositados nas tres Fundacións estudadas, sexa cal 

sexa a súa tipoloxía, e os fondos documentais sindicais custodiados noutras 

Institucións arquivísticas do país.  

6.1.- Os fondos documentais. Tipoloxía e cronoloxía. 

 En canto aos fondos documentais analisados, o primeiro que podemos indicar 

é que a contabilización total ascende a 203 arquivos de diferentes tipoloxías, a 

saber: fondos persoais (40), fondos de asociacións (38), fondos de empresas (1), 

fondos de fundacións (4), fondos de partidos políticos (45), fondos especiais (8) e 

fondos sindicais (67). Como podemos observar (Gráfico 5 e Anexo VI), os fondos 

documentais sindicais son os arquivos con maior representación seguidos de 

aqueles referidos aos partidos políticos atinxindo entre as dúas tipoloxías o 55% do 

total. A esta porcentaxe habería que lle sumar a categoría de fondos especiais, que 

habitualmente fai referencia a materiais específicos como carteis, fondos visuais, 

fondos sonoros etc. producidos polas organizacións sindicais. Tamén destaca o 

grande número fondos ou coleccións persoais derivados da actividade de 
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simpatizantes, militantes e dirixentes sindicais e políticos. Sumando todos estes 

fondos, estes atinxirían o 79% do total. 

 Desta forma, podemos concluír que as Institucións que albergan estes fondos 

están principalmente dedicadas aos arquivos do movemento obreiro aínda que non 

descoidan a recepción e custodia de documentación referida a outros movementos 

sociais (19%) como son os movementos estudantís, feministas, pacifistas ou 

ecoloxistas. Por tanto, á hora de catalogar a estas Institucións existen certas 

dificultades dado que ningunha delas se encadra estritamente nalgunha das 

definicións achegadas na cuarta epígrafe deste traballo. Así pois, poderíamos falar 

de Arquivos do movemento obreiro ou, incluso, Arquivos dos movementos sociais. 

Gráfico 5.- Reconto total de fondos sindicais e políticos na Galiza segundo a súa tipoloxía. 

 
Fonte: elaboración propria a través das fontes primarias. 

 A distribución destes fondos documentais ou arquivos, como xa temos visto, é 

moi variada aínda que a maioría están depositados nas tres Fundacións analisadas, 

acadando o  57% do total. De entre elas, destaca a Fundación 10 de Marzo con un 

total de 71 fondos documentais que representa o 35% dos fondos contabilizados. 

Resulta curioso que o Arquivo da Revista Murguía (14%) e o Arquivo da Fundación 

Bautista Álvarez (17%) ultrapasan o número de fondos contidos na Fundación 

Moncho Reboiras (9%) e a Fundación Luis Tilve (13%). 
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Gráfico 6.- Distribución dos fondos sindicais e políticos segundo o Arquivo de custodia 

 
Fonte: elaboración propria. 

 Se nos centramos unicamente nos fondos documentais ou arquivos sindicais, 

propriamente ditos, temos un total de 67, repartidos entre todas as institucións sendo 

a única tipoloxía que se encontra presente en todos elas. Como podemos observar 

(Gráfico 7), entre as tres Fundacións analisadas contabilizan un 51% dos fondos 

sindicais, destacando a Fundación Luis Tilve (23%), seguida da Fundación 10 de 

Marzo (19%). Resulta paradoxal que a Fundación Moncho Reboiras (9%) sexa a 

segunda con menos fondos documentais sindicais dada a natureza sindical desta 

institución, véndose superada pola Fundación Bautista Álvarez (12%) de clara 

orientación política, os Arquivos Históricos Provinciais (13%) e o Arquivo da 

Deputación Provincial de Pontevedra (12%), de carácter público. 

Gráfico 7.- Fondos documentais sindicais segundo o Arquivo de custodia. 

 
Fonte: elaboración propria. 
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pertence ao século XX, habendo honrosas excepcións como o Fondo Sociedades122 

(1887) da Fundación Luis Tilve, e o Fondo da Cámara Agraria Provincial de 

Pontevedra (1890) organizado pola Deputación e depositado no Arquivo Histórico 

Provincial de Pontevedra. Más alá destes fondos, podemos contabilizar un total de 

catorce arquivos pertencentes á primeira metade de século XX. Todos eles, a 

excepción do Fondo do Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago de 

Compostela, son de orixe público xa que se trata da documentación da Delegación 

Provincial da Organización Sindical Española ou das Cámaras Agrarias e 

Irmandades Sindicais de Labregos e Gandeiros. Así pois, a maioría dos fondos 

documentais sindicais teñan o seu documento máis antigo na segunda metade do 

século XX, especialmente nas décadas dos sesenta (8) e setenta (16)123. O resto 

pertencen á década dos años cincuenta (3), oitenta (1) e noventa (3). 

Por tanto, á hora de analisar se estes fondos sindicais son catalogábeis como 

patrimonio documental (Gráfico 8) desde a perspectiva cronolóxica da lexislación en 

materia de arquivos e patrimonio documental, podemos concluír que 24 dos fondos 

sindicais analisados pertencen a esta categoría aínda aplicando a normativa máis 

estrita, é dicer, a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Destes 

arquivos, 17 pertencen a institucións públicas, tanto na orixe documental como na 

custodia dos mesmos, habendo tan só sete fondos depositados nas Institucións 

privadas: a Fundación Luis Tilve (2), e a Fundación 10 de Marzo (5). 

Se ampliamos o criterio cronolóxico e empregamos os requisitos 

estabelecidos na Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español e a 

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, o número de fondos 

documentais que poden ser catalogados como patrimonio documental aumenta até 

un total de 38. A maioría destes fondos pertencen á Fundación Luis Tilve (8) e a 

Fundación 10 de Marzo (4), custodiando un fondo patrimonial o Arquivo Histórico da 

                                                             
122

 Contén documentos que poden ir desde a aprobación da primeira Lei de Asociacións en España 
(1887) até a aprobación da Lei de Responsabilidades Políticas (1939). Antes da reorganización do 
sindicato UGT, as sociedades de traballadores organizábanse en sociedades de carácter local e 
gremial que posteriormente se adscribían, ou non, á UGT. 
123

 O número de fondos con documentos desas décadas é necesariamente superior dado que non 
estamos a contabilizar os arquivos das organizacións nacionalistas dado que non achegan datos 
sobre a datación dos documentos. Aínda así, e dado que o seu período de acción comeza na década 
dos sesenta, intuímos que a maioría desta documentación terá os documentos máis antigos nestas 
datas  
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Universidade de Santiago de Compostela e outro o Arquivo do Reino de Galicia. Por 

tanto, estas dúas Institucións sindicais albergarían dez e nove fondos, 

respectivamente, considerados como patrimonio documental. Xa que logo, a 

Fundación 10 de Marzo promovida polo SN-CCOO sería depositaria dun número 

semellante de fondos catalogábeis como patrimonio documental malia que este 

sindicato é de recente criazón, sobre todo se o comparamos coa UGT, fundada a 

finais do século XIX. Isto xa o puidemos comprobar con anterioridade ao analisar a 

totalidade dos fondos documentais de cada institución, onde a Fundación 10 de 

Marzo era depositaria de 13 ou 50 fondos considerados patrimonio, mentres que a 

Fundación Luis Tilve tan só tiña 5 ou 13. Certo é que o número total de fondos é 

practicamente o triplo na primeira das Institucións tendo os fondos persoais, 

ademais, un gran peso sobre o total. De feito a diferenza entre as dúas Fundacións 

é moito maior na totalidade dos fondos que contabilizando unicamente os arquivos 

sindicais. 
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Gráfico 8.- Documento máis antigo dos fondos sindicais na Galiza. 

Fonte: elaboración propria
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Se utilizamos números porcentuais observamos que o 69% dos fondos 

sindicais da Fundación 10 de Marzo poderían ser catalogábeis como patrimonio 

documental fronte ao 63% da Fundación  Luis Tilve. Se esta operación a realizamos 

sobre a totalidade dos fondos destas Institucións comprobamos como a primeira 

mantén a porcentaxe nun 70%, mentres a segunda auméntao até o 50%. No caso 

dos fondos de orixe pública, estes son considerados patrimonio documental desde o 

mesmo momento da súa produción, aínda que tamén accederían a esa condición a 

través do criterio cronolóxico pola antigüidade dos seus documentos. 

6.2.- O tratamento documental. Organización. 

Para finalizar coa análise dos fondos documentais centrarémonos unicamente 

nos arquivos sindicais propriamente ditos custodiados nas tres Institucións 

analisadas a excepción de aqueles depositados na Fundación Moncho Reboiras por 

carecer da información precisa. Ademais,  comentar que  os fondos pertencentes á 

Funación Luis Tilve están accesíbeis a través do Portal Web do Arquivo Dixital de 

Galicia, Galiciana, polo que o nivel descritivo é moito maior que no caso da 

Fundación 10 de Marzo. Para esta Institución temos accedido á información a través 

do Censo-Guía do Ministerio. 

O primeiro que temos que poñer de relevo á hora de analisar a organización 

dos fondos sindicais é a grande diferenza de criterios seguidos polas dúas 

Institucións en función da información da que dispomos. No caso da Fundación Luis 

Tilve observamos como teñen organizada a documentación en tres niveis: por unha 

parte, teñen o Fondo UGT-Galicia formado pola documentación da federación 

galega do sindicato. Poderíamos consideralo como o fondo xeral do sindicato; o 

segundo nivel estaría formado polo Fondo Unións Comarcais, divido en quince 

seccións que se corresponderían coas divisións territoriais; e finalmente, o terceiro 

nivel estaría composto polos arquivos das Federacións sectoriais (11) que contarían, 

cada unha delas, co rango de fondo documental. Pola súa parte, a Fundación 10 de 

Marzo, ten a documentación sindical organizada nun so fondo, denominado Fondo 

do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia, e composto por 25 series 

documentais, entre as que hai algunhas series que fan referencia a algunhas unións 
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comarcais124 e federacións125, aínda que non todas elas están presentes no cadro 

de clasificación. Ademais deste arquivo, tamén temos que facer mención á 

existencia de once fondos documentais máis que temos tipificado como sindicais. 

Estes correspóndense con documentación, como xa temos comentado, pertencente 

aos comités (3) e xurados de Empresa (5) xunto cos fondos da OSE, da Irmandade 

Sindical de Labregos e Gandeiros de Betanzos e do Sindicato Comarcal de 

Alimentación de Santiago de Compostela. Por tanto, toda a documentación do 

sindicato organízase no mesmo fondo fronte á división arquivística elixida pola 

Fundación socialista.  

Tal vez, esta diferenciación de criterios veña dada pola natureza destes dous 

Arquivos desde a perspectiva do ciclo vital dos mesmos. Mentres que a Fundación 

Luis Tilve ten o rango de Arquivo central, intermedio e histórico, a Fundación 10 de 

Marzo actúa como Arquivo histórico, polo que o primeiro deles ten que xestionar un 

volume de documentación cunha estruturación orgánica moito máis marcada do que 

o segundo, dado que durante o tardofranquismo as posibilidades de manter unha 

estrutura organizativa complexa como a actual eran moito menores. Tal vez por esa 

razón no fose preciso organizar a documentación en fondos diferenciados segundo a 

súa adscrición sectorial e territorial. Sexa como for, parece máis axeitada a 

organización arquivística empregada na Fundación Luis Tilve, xa que posibilita a 

clasificación de toda a documentación xerada polo Sindicato, tanto a nivel 

nacional/rexional, como sectorial e territorial. 

Táboa 11.- Cadro de clasificación do Fondo UGT-Galicia. Nivel sección 

Código Denominación Nivel 

ES.GA.15078.AFLT/1. UGT-GALICIA FONDO 

ES.GA.15078.AFLT/1.1 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.2. SECRETARÍA XERAL SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.3. ADMINISTRACIÓN SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.4. ORGANIZACIÓN E COMUNICACIÓN SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.5 FORMACIÓN E EMPREGO SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.6 ACCIÓN SINDICAL SECCIÓN 

                                                             
124

 Serie Unión Comarcal da Coruña do SN de CCOO de Galicia e Unión Comarcal de Vigo da FE do 
SN de CCOO de Galicia. 
125

 Federación de Banca del SN de CCOO de Galicia Sindicato Comarcal de Vigo y Federación 
Sindical de la Administración Pública del SN de CCOO de Galicia 
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ES.GA.15078.AFLT/1.7. SAÚDE LABORAL E MEDIO AMBIENTE SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.8. 
POLÍTICA INSTITUCIONAL, ESTUDOS E 
PROGRAMAS 

SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.9. SERVIZOS SOCIAIS E POLÍTICAS DE IGUALDADE SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.10. SERVIZOS XURÍDICOS SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.11 IFES SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.12. PSV SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/1.13. FUNDECO SECCIÓN 

Fonte: elaboración propria a través de: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41 

Se analisamos máis detidamente a organización destes fondos podemos ver 

que ningunha das Institucións emprega os niveis de primeira división de sección ou 

segunda división de sección, situando as series documentais debaixo das seccións, 

no caso da Fundación Luis Tilve, ou debaixo do proprio fondo, no caso da Fundación 

10 de Marzo. A primeira delas ten o Fondo UGT-Galicia dividido en trece seccións 

(Táboa 11), mentres a segunda organiza o seu Fondo SN-CCOO de Galicia en 25 

series documentais (Táboa 12) como xa temos indicado. 

Táboa 12.- Cadro de Clasificación do Fondo SN-CCOO de Galicia 

Código Denominación Nivel 

ES.15078.AHF10M/15 SN de CCOO de Galicia FONDO 

ES.15078.AHF10M/15.1 Xornadas sobre Drogodependencia SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.2 Xornadas de Organización do Modelo Financeiro SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.3 Conferencia de Finanzas SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.4 Convenios SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.5 Congresos SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.6 Actas e correspondencia SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.7 Actas da comisión executiva SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.8 Eleccións Sindicais SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.9 Unión comarcal do Baixo Miño SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.10 Sindicato Comarcal de Lugo SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.11 Unión Comarcal da Coruña do SN de CCOO de Galicia SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.12 III Conferencia de Organización SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.13 Gabinete Técnico. Área Económica SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.14 CITE SERIE 

 ES.15078.AHF10M/15.15 Secretaría da Muller SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.16 Federación de Banca do SN de CCOO de Galicia Sindicato Comarcal 

de Vigo 
SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.17 Federación Sindical da Administración Pública do SN-CCOO de Galicia SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.18 Fundación Paz e Solidariedade del SN de CCOO de Galicia SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.19 Folga 14D SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.20 Unión Comarcal de Vigo da FE do SN de CCOO de Galicia SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.21 Plan Estratéxco da zona de Vigo SERIE 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
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ES.15078.AHF10M/15.22 Federación do Comercio SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.23 FOREM SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.24 Axendas e dietarios SERIE 

ES.15078.AHF10M/15.25 Crise e Reindustrialización de Ferrol SERIE 
Fonte: elaboración propria a través de: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1549875 

Ademais, a Fundación socialista ten organizado o Fondo Unións Comarcais 

en 15 seccións que se corresponden coas divisións territoriais do sindicato (Táboa 

13). Non obstante, como temos visto na epígrafe referida á estrutura orgánico-

funcional das organizacións sindicais, a UGT está estruturada en oito unións 

comarcais aínda que todas elas, a excepción da UC de Ferrol e a UC Vigo, fan 

referencia a varios municipios. Se as contabilizamos por separado o seu número 

ascendería a quince, exactamente o número de seccións deste fondo documental. 

Se descendemos de nivel, encontrámonos coa primeira normalización 

respecto das series documentais criadas no cadro de clasificación. É dicer, cada 

sección está organizada en 32 series documentais coa mesma denominación en 

todas elas. Hai algunha excepción na que número de series é maior, pero mantendo 

a estrutura común e engadindo as novas series. Tamén temos comprobado que 

existe unha normalización de seccións e series documentais en todos os fondos 

referidos ás Federacións sectoriais (Táboa 14 e Anexo VIII) que estarían 

organizadas en catro seccións, a saber: órganos de dirección, comisión executiva, 

tesouraría e sindicatos comarcais. A primeira consta de sete series documentais, a 

segunda tería trinta e sete, a terceira de trece e a última de quince, novamente 

representando a cada unión territorial. 

Táboa 13.- Cadro normalizado
126

  do Fondo Unións Comarcais. 

Código Denominación Nivel 

ES.GA.15078.AFLT/2. UNIÓNS COMARCAIS FONDO 

ES.GA.15078.AFLT/2.1 UGT-Arousa SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.1 Congresos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.2 Comités Comarcais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.3 Reunións da Comisión Executiva SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.4 Acordos e convenios SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.5 Censos e estatísticas SERIE 

                                                             
126

 Todas as seccións teñen a mesma estrutura. Serían un total de quince; UGT-Arousa; UGT-
Barbanza; UGT-Cee; UGT- Compostela; UGT-Coruña; UGT-Costa Lucense; UGT-Deza; UGT-Ferrol; 
UGT-Lemos; UGT-Lugo; UGT-Ourense; UGT-Pontevedra; UGT-Valdeorras; UGT-Verín; e UGT-Vigo 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1549875
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ES.GA.15078.AFLT/2.1.6 Circulares SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.7 Correspondencia SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.8 Cursos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.9 Delegación sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.10 Departamentos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.11 Dosiers de prensa SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.12 Eleccións sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.13 Escrituras notariais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.14 Estatutos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.15 Estudos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.16 Expedientes de afiliación SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.17 Expedientes de empresas SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.18 Folgas e manifestacións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.19 Formación SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.20 Informes SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.21. Inventarios SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.22. Manifestos e discursos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.23 Memorias e Anuarios SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.24. Notas de prensa e comunicacións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.25. Persoal SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.26. Planificación SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.27 Primeiro de Maio SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.28 Propostas e proxectos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.29 Reunións   SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.30 Seccións sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.31 Xornadas, seminarios e actividades SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/2.1.32 Administración SERIE 
Fonte:: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41 

Como podemos observar, a composición dos cadros de clasificación dos 

fondos da Fundación Luis Tilve é moito máis e estruturada, polo que consideramos 

de maior utilidade á hora de realizar as tarefas de organización, clasificación e 

ordenación. Aínda así, consideramos posíbel unha maior normalización e 

estruturación dos cadros de clasificación ao estilo dos existentes para os Arquivos 

municipais. 

Táboa 14.- Cadro normalizado dos Fondos de federacións sectoriais. Nivel sección. 

Código Denominación Nivel 

ES.GA.15078.AFLT/3. FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA (FTA) FONDO 

ES.GA.15078.AFLT/3.1 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/3.2 COMISIÓN EXECUTIVA SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/3.3 TESOURARÍA SECCIÓN 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
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ES.GA.15078.AFLT/3.4 SINDICATOS COMARCAIS SECCIÓN 

Fonte: elaboración propria a través de: 
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41 

6.2.1.- Proposta de organización e normalización de fondos documentais 

sindicais127. 

Así pois, e tendo observado  a organización e estruturación das organizacións 

sindicais (epígrafe 2.2.) e a organización e estruturación do seus fondos 

documentais realizada polas Fundacións (epígrafe 6.2),  consideramos posíbel unha 

maior normalización dos cadros de clasificación, dadas as semellanzas, tanto na 

estrutura sectorial como territorial, dos proprios sindicatos. Ademais, os órganos de 

goberno e administración, as súas competencias e funcións tamén son moi 

parecidas.  

Ao noso entender unha solución factíbel sería empregar todos os niveis 

existentes, e necesarios, nos estándares  internacionais comezando polo nivel 

fondos e subfondos128. Esta elección ven dada pola propria natureza da 

estruturación organizativa  binaria, é dicer, a existencia dos niveis territoriais e 

sectoriais. Deste modo, tanto o sindicato a nivel nacional/rexional como as 

federacións sectoriais dese ámbito territorial comporían un fondo denominado 

Sindicato Nacional/Rexional ou Confederal129. Dentro deste fondo existirían varios 

subfondos que se corresponderían co Subfondo Xeral do Sindicato 

Nacional/Rexional ou Confederal e os Subfondos das Federacións Sectoriais 

Nacionais/Rexionais.  

                                                             
127

 Para a elaboración desta proposta temos empregado a análise orgánico-funcional da epígrafe 2.2., 
e o estudo pormenorizado dos Estatutos da Confederación Sindical Galega por ser a única da que 
non dispomos dun cadro de clasificación desenvolvido. Ademais, témonos axudado dos cadros de 
clasificación dispoñíbeis xa comentados. 
128

 Dependendo da norma que se escolla a denominación pode variar, utilizando os conceptos grupo 
de fondos e fondos en substitución de fondos e subfondos. A estrutura posterior non variaría 
mantendo o mesmo esquema. Na NEDA utilízanse os conceptos de grupo de fondos e fondos, 
mentres que na ISAD (G), ol MDM, e aa NODAC empregan a denominación fondo e subfondo. No 
caso da NOGADA tan só estabelece o nivel fondo, polo que o nivel que temos denominado subfondo 
sería un fondo e non estarían integrados en base aos dous niveis territoriais. 
129

 Para facer referencia ao nivel territorial autonómico, cada sindicato o denominará segundo sa súa 
orientación ideolóxica: nacional ou rexional. 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
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Por outro lado, teríamos os fondos documentais pertencentes á estrutura 

territorial inferior, é dicer, das unións comarcais que comporían un fondo cada unha 

delas. Internamente organizaríanse nun subfondo correspondente ao sindicato 

confederal comarcal e os subfondos correspondentes de cada federación comarcal 

do mesmo modo que na estrutura territorial confederal. Deste modo teríamos a 

estrutura ou organización dos fondos que vemos a continuación (Táboa 15). 

Táboa 15.- Proposta de organización dos fondos sindicais. Nivel fondo e subfondo 

Nivel Denominación 

Fondo FONDO DA CONFEDERACIÓN SINDICAL GALEGA 

Subfondo CONFEDERACIÓN SINDICAL GALEGA 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE ENSINO 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE FGAMT 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE METAL 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE SAÚDE 

Subfondo FEDERACIÓN NACIONAL DE SERVIZOS 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DE VIGO 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DE VIGO 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DE VIGO 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DE COMPOSTELA 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DE COMPOSTELA 
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Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DE COMPOSTELA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DE COMPOSTELA 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DA CORUÑA 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DA CORUÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DA CORUÑA 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DE FERROL 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DE FERROL 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DE FERROL 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DE LUGO-A 
MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DE LUGO-A MARIÑA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DE LUGO-A MARIÑA 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DE OURENSE 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DE OURENSE 
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Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DE OURENSE 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DE OURENSE 

Fondo SINDICATOS DA UNIÓN COMARCAL DE PONTEVEDRA 

Subfondo UNIÓN COMARCAL DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE BANCA, AFORRO, SEGUROS E OFICINAS DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE CONSTRUCIÓN E MADEIRA DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE ENSINO DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE FGAMT DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE METAL DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE QUÍMICAS E ENERXÍA DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SAÚDE DE PONTEVEDRA 

Subfondo FEDERACIÓN COMARCAL DE SERVIZOS DE PONTEVEDRA 

Fonte: elaboración propria. 

Todos estes fondos poderían empregar o mesmo cadro de clasificación 

orgánico-funcional normalizado (Anexo IX) facendo as modificacións pertinentes 

para se adaptar ás peculiaridades de cada federación ou unión territorial ou, incluso, 

ter un cadro estándar para o nivel territorial superior e outro para o nivel territorial 

inferior en función das competencias asignadas a cada unha delas. Hai que ter en 

conta que as federacións teñen personalidade xurídica propria e plena autonomía 

para auto-organizarse aínda que habitualmente as estruturas orgánicas son 

semellantes á estrutura confederal. Por outra parte, é certo que esta última, o 

sindicato confederal, ten competencias exclusivas polo que podería conter series 

proprias e diferenciadas do resto. Ora ben, existe un alto nivel de coincidencia a 

respecto do nivel organizativo e funcional das diferentes federacións e unións 

territoriais.  

Por tanto, nos niveis intelectuais superiores (Táboa 15), especialmente as 

seccións, existen maiores posibilidades de normalización dado que todas as 

estruturas organizativas a calquera nivel estarán compostas orgánico-

funcionalmente por órganos de goberno e órganos de xestión burocrática, 

departamentos de acción sindical e un apartado de tesouraría e xestión económica.  

No tocante aos órganos de goberno podemos indicar que, malia as diferentes 

denominacións que poidan ter, estes sempre se dividirán en órganos congresuais e 
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entre congresos e xerarán unha documentación moi semellante, tanto entre os 

diferentes sindicatos como entre os diferentes órganos de goberno. Alén diso, 

poderíase incluír unha división de sección que conteña a documentación xerada 

polas comisións criadas por cada sindicato, como por exemplo a Comisión de 

garantías.  

Pola súa parte, todo sindicato terá un nivel funcional administrativo que fará 

referencia ás cuestiones de xestión interna da propria organización. Dentro deste 

apartado estarían contidos os documentos relacionados coa xestión do persoal 

contratado, a xestión do patrimonio da organización, as cuestións relacionadas coa 

afiliación e a militancia, a xestión documental e arquivo por exemplo. Tamén se 

podería incluír un apartado de política lingüística e outro relacionado coa posta en 

marcha das novas tecnoloxías e a súa xestión. 

No referido coas funciones relativas á acción sindical, podemos comentar que 

sería a sección cunha maior complexidade e estruturación, dada a existencia dunha 

grande heteroxeneidade de áreas funcionais de actuación dentro dos proprios 

sindicatos. Desde a asistencia xurídica aos seus afiliados, pasando polas campañas 

reivindicativas de distinta índole, as relacións institucionais coas Administracións 

Públicas e asociacións patronais, as relacións sindicais, internas e internacionais, as 

cuestións sociais de diferente natureza, a formación sindical e ocupacional, até 

cuestións relacionadas coa seguridade e a hixiene no traballo. Cada unha destas 

funcións corresponderíase cunha división de sección (Táboa 16) segundo as 

necesidades de organización da documentación emanada da mesma. Nós 

propoñemos  as seguintes aínda que poderían variar segundo o sindicato ou 

segundo o nivel organizativo do mesmo. Por último, teríamos a sección referida á 

xestión económica da organización onde encontraríamos a documentación 

producida no transcurso das funcións orzamentarias, financeiras e contábeis.  

Finalmente comentar que partir destas seccións e divisións de sección 

colgarían as series documentais (Anexo IX), habendo algunhas exclusivas e outras 

que se repetirían en cada división. Os informes, memorias, circulares, 

correspondencia etc. poderían xerar series en cada nivel organizativo e funcional 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

109 
 

dado que é un tipo de documentación que se xera en calquera trámite ou xestión. 

Tal vez este nivel sexa o máis variábel de todos os niveis descritivos. 

Táboa 16.- Proposta de cadro de clasificación estándar. Nivel división de sección
130

. 

Nivel Denominación 

Fondo FONDO DA CONFEDERACIÓN SINDICAL GALEGA 

Subfondo CONFEDERACIÓN SINDICAL GALEGA 

Sección ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

1ª División de 
sección 

Órganos congresuais 

1ª División de 
sección 

Órganos entre congresos 

2ª División de 
sección 

Consello Confederal 

2ª División de 
sección 

Secretariado Confederal 

2ª División de 
sección 

Executiva Confederal 

1ª División de 
sección 

Comisións 

Sección ADMINISTRACIÓN 

1ª División de 
sección 

Secretaría 

1ª División de 
sección 

Persoal 

1ª División de 
sección 

Patrimonio 

1ª División de 
sección 

Militancia 

1ª División de 
sección 

Política lingüística  

1ª División de 
sección 

Novas tecnoloxías 

1ª División de 
sección 

Política Documental 

Sección ACCIÓN SINDICAL 

1ª División de 
sección 

Asesoría Xurídica 

1ª División de 
sección 

Negociacións colectivas e relaciones laborais 

1ª División de 
sección 

Mobilización 

1ª División de 
sección 

Comunicación e difusión 

1ª División de 
sección 

Formación Sindical 

1ª División de 
sección 

Eleccións sindicais 

1ª División de 
sección 

Saúde e Hixiene Laboral 

1ª División de 
sección 

Servicios sociais e igualdade 

1ª División de 
sección 

Política e relacións institucionais 

1ª División de 
sección 

Política e relacións sindicais 

2ª División de 
sección 

Relaciones interiores 

2ª División de 
sección 

Relaciones exteriores 

1ª División de 
sección 

Emprego 

Sección TESOURARÍA 

1ª División de 
sección 

Orzamento 

1ª División de 
sección 

Actividade contábel 
Fonte: elaboración propria. 

                                                             
130

 A elaboración deste cadro de clasificación ten sido realizada a través da análise orgánico-funcional 
xeral (epígrafe 2.2). e o estudo pormenorizado dos estatutos da CIG. Por tanto, poderíamos 
denominalo cadro de clasificación a priori, podendo ser adaptado ás necesidades a posteriori. 
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6.2.2.- Proposta de organización dun Sistema de Arquivos Sindical. 

Para  finalizar este traballo tamén queremos propor un sistema integral de 

xestión da documentación  aplicábel a calquera organización sindical que comparta, 

a grandes trazos, a estrutura interna xa debullada. Desta forma, queremos expresar 

a necesidade da posta en marcha dun verdadeiro sistema de Arquivos que se ocupe 

da xestión, custodia, organización, estruturación e tratamento documental dentro das 

organizacións sindicais, non só desde a perspectiva patrimonial da salvagarda do 

patrimonio documental senón tamén desde unha perspectiva de xestión da 

documentación en favor dunha maior eficacia e eficiencia na xestión dos recursos 

dos sindicatos. 

Como todo Sistema Integral de Arquivos, o proposto para os sindicatos 

estrutúrase en base ao ciclo vital dos documentos e as súas correspondentes fases 

de arquivo, a saber: Arquivo de oficina, Arquivo central, Arquivo intermedio  e 

Arquivo histórico. Para estruturar estes  ciclos arquivísticos dentro da organización 

sindical temos optado por axudarnos da estrutura territorial dos proprios sindicatos.  

Deste modo, o Arquivo histórico corresponderíase co nivel nacional/rexional 

da organización onde a xestión da documentación corresponderíalle ao Arquivo de 

cada unha das fundacións estudadas. Nesta Institución albergaríanse os 

documentos do sindicato de custodia permanente e, por tanto, aqueles catalogábeis 

como patrimonio documental. Desta forma, a externalización ou delegación da 

xestión documental tan só afectaría aos documentos de carácter histórico ou 

patrimonial, sen afectar á xestión interna da organización que mantería o control 

sobre os documentos activos ou semiactivos. Isto contrastaría coas competencias 

do Arquivo da Fundación Luis Tilve, que se encarga do ciclo histórico, intermedio e 

central, aínda que coincide co Arquivo da Fundación 10 de Marzo e da Fundación 

Moncho Reboiras cuxa función se reduce á xestión da documentación histórica. 

Ademais, ao externalizar a xestión da documentación histórica do sindicato, 

esta podería ser asumida pola Fundación xunto coa documentación histórica ou 

patrimonial das organizacións afíns ideoloxicamente ao sindicato entre as que 

poderíamos destacar os sindicatos agrarios, os partidos políticos, as organizacións 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

111 
 

estudantís, as organizacións feministas ou ecoloxistas. Desta forma, a Fundación 

sería a cabeceira de varios sistemas de Arquivos o subsistemas de Arquivos:  o 

Sistema de Arquivos do Sindicato, o Sistema de Arquivos do Partido Político, o 

Sistema de Arquivos do Sindicato Agrario afín, os subsistemas de arquivos de 

organizacións feministas, estudantís, ecoloxistas, ou doutra índole, de ideoloxía afín. 

Isto favorecería a captación de recursos ao haber varias organizacións implicadas 

na formación dos fondos documentais do Arquivo da respectiva Fundación. Por 

outra parte, esta externalización da documentación histórica non suporía unha 

externalización absoluta da xestión documental, mantendo o control sobre os ciclos 

vitais anteriores e cumprindo, desta forma, os cometidos principais dun sistema de 

xestión da documentación dentro dunha organización. 

En canto ao ciclo intermedio, este corresponderíase co nivel territorial 

comarcal, localizando un Arquivo intermedio nas instalacións da unión comarcal 

correspondente. A este Arquivo irían a parar tanto a documentación xerada pola 

unión comarcal concreta como polas unións locais, de existir. En caso afirmativo, os 

locais das unións territoriais corresponderíanse cos Arquivos centrais. En caso 

negativo, estes Arquivos estarían localizados nas dependencias das federacións 

comarcais. Incluso se poden habilitar Arquivos centrais nas unións locais e nas 

federacións comarcais  simultaneamente. Ao igual, que tamén existiría a posibilidade 

de unificar os Arquivos centrais cos Arquivos intermedios en caso de que os 

recursos e infraestruturas non permitisen o mantemento de ambos niveis de Arquivo. 

Finalmente, estarían os Arquivos de oficina que se correspondería cos Arquivos de 

cada unidade produtora nos niveis territoriais da confederación e das federacións. 
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Figura 2.- Esquema básico dun Sistema de Arquivos Sindical. 

 

Fonte: elaboración propria.  

Este modelo proposto ten a grande vantaxe que xa temos anticipado, e é a 

posibilidade de estabelecer o Arquivo da Fundación como o Arquivo de cabeceira de 

varios subsistemas de Arquivos de índole sindical, político e social que poderíamos 

englobar xenericamente dentro do concepto de Arquivos dos movementos sociais. 

Nel englobaríanse os arquivos da organización sindical, do partido político, da 

organización estudantil, feminista ou ecoloxista afín. Desta forma, o sistema de 

xestión da documentación de varias organizacións tería, unicamente, a súa etapa 

histórica externalizada na Fundación afín, mantendo os documentos activos e 

semiactivos nas dependencias territoriais correspondentes. Por outra parte, podería 

servir de axuda para a correcta conservación e organización da documentación 

xerada por pequenas organizacións que polo seu tamaño e falta de recursos non 

pode organizar un sistema de arquivos proprio. 
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7.- Conclusións. 

 Para finalizar esta aproximación á situación xeral do patrimonio documental e 

dos arquivos sindicais na Galiza dedicaremos este último capítulo a repasar as 

conclusións extraídas da análise das institucións e dos fondos nelas custodiados. 

 O primeiro que temos que poñer de relevo é a incidencia da evolución 

histórica das entidades produtoras, especialmente nos últimos anos do franquismo e 

a transición. Esta evolución determinará boa parte dos elementos característicos 

deste tipo de arquivos, dado que as condicións de legalidade-ilegalidade, de 

clandestinidade-representación legal dos traballadores e a propria conformación do 

mercado sindical incidirán de forma decisiva na conservación e custodia da 

documentación de arquivo. Ademais, temos comprobado como é durante o período 

antes sinalado cando se estabelece, non só o mercado sindical, senón tamén a 

propria estrutura das organizacións obreiras. Esta é, como temos visto, dual e se 

executa en base a catro funcións ou competencias básicas (dirección, coordinación, 

acción sindical e financeira) repartidas en, como mínimo, outros catro órganos de 

goberno. Esta estruturación terá as súas implicacións á hora de organizar a 

documentación e é a base da proposta de clasificación ofrecida. 

 En íntima relación con esta evolución histórica puidemos identificar certos 

elementos característicos e definitorios dos arquivos sindicais. O primeiro deles é a 

súa condición de arquivos privados, dado que os documentos son producidos por 

entidades privadas e moitos dos seus fondos son persoais e, por tanto, teñen 

consideración de privados. Por outra parte, a lenta configuración do mercado 

sindical deu lugar a unha multiplicidade de produtores, tanto sectoriais como xerais, 

que se acabarían por integrar nas organizacións máis representativas na 

actualidade. Tamén existe unha multiplicidade de fondos derivada tanto da 

pluralidade de produtores como da propria estrutura sindical e a participación de 

diferentes cargos ou militantes nas actividades do sindicato. Finalmente, os períodos 

de actividade das organizacións sindicais son as que determinaran o alcance 

cronolóxico dos fondos documentais producidos no exercicio das súas funcións. 
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 Por outro lado, temos comprobado que a chegada da democracia non só 

significa unha nova realidade para os sindicatos, senón que tamén o é para a 

cuestión do patrimonio documental e os arquivos. A descentralización dará lugar a 

sistemas ou subsistemas de Arquivos en cada unha das comunidades autónomas 

que se dotarán dos seus marcos lexislativos correspondentes. A través destas 

fontes podemos observar as diferenzas existentes entre os conceptos tratados e 

que, basicamente, son as seguintes: mentres que o patrimonio documental fai 

referencia a un conxunto de documentos de interese producidos polos sindicatos e 

os seus diferentes órganos e membros, o arquivo, desde unha perspectiva 

documental, fai referencia a un conxunto orgánico de documentos froito da 

actividade e o exercicio das funcións dos sindicatos. Alén diso, como temos visto, os 

fondos documentais privados para acadaren a consideración de patrimonio 

documental teñen de cumprir cuns criterios cronolóxicos ou ter un valor artístico ou 

histórico destacado. Na acepción institucional, o concepto Arquivo fai referencia á 

institución que custodia os fondos dun sindicato, aínda que é habitual que esta 

institución poida conter fondos procedentes doutras entidades como partidos 

políticos, asociacións ou empresas. Neste caso estaríamos falando de Arquivos do 

movemento obreiro cando se depositan fondos de diferentes organizacións obreiras 

como partidos, sindicatos ou mutuas, ou de Arquivos do mundo do traballo cando 

inclúen fondos procedentes de institucións ou entidades implicadas na produción de 

bens e servizos. Analisados os fondos contidos nas Fundacións estudadas incluso 

poderíamos falar de Arquivos dos movementos sociais, dado que custodian fondos 

de diferentes asociacións de carácter social que dificilmente poderían ser 

encadradas dentro do concepto de movemento obreiro como son as organizacións 

feministas, ecoloxistas, pacifistas ou estudantís ou as asociacións de consumidores. 

 En canto á xestión destes fondos documentais temos apreciado como os 

sindicatos teñen externalizado ou delegado esta nas Fundacións criadas para tal fin. 

A súa criazón ten sido tardía, a partir de finais dos oitenta e principios dos noventa e 

os seus obxectivos van máis alá da criazón do Arquivo, incluíndo ademais 

bibliotecas, proxectos editoriais etc. Respecto ao ciclo vital temos observado como 

no caso da Fundación Luis Tilve, o seu Arquivo abrangue os ciclos central, 
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intermedio e histórico, mentres que a Fundación 10 de Marzo e a Fundación Moncho 

Reboiras unicamente contemplan o ciclo histórico. De igual modo, temos 

comprobado como a Fundación socialista está integrada no Sistema de Arquivos de 

Galicia, sendo a única das tres que formaba parte deste Sistema até. Non obstante, 

as outras dúas fundacións participan en diferentes redes de arquivos, como a Rede 

de Arquivos Históricos de Comisiones Obreiras (Fundación 10 de Marzo) ou o 

Arquivo do Nacionalismo Galego (Fundación Moncho Reboiras), ao igual que a 

Fundación Luis Tilve participa na Red de Archivos Históricos de la UGT. Non temos 

localizado exemplos de colaboración entre as tres Fundacións polo que existe un 

parcelamento en función da orientación ideolóxica: comunista, socialista e 

nacionalista. 

 Respecto aos fondos depositados en cada unha das Fundacións temos 

comprobado como a Fundación Luis Tilve custodia un total de 26 arquivos dos que 

16 son de carácter sindical podendo catalogar como patrimonio documental un total 

de 5 ou 13 fondos segundo norma lexislativa aplicada. Destacan o Fondo do 

PSdeG-PSOE e o Fondo Sociedades por seren os que conteñen documentos máis 

antigos, concretamente de finais do século XIX. 

Pola súa parte, a Fundación 10 de Marzo custodia 71 fondos documentais 

destacando os de carácter persoal que supoñen máis da metade dos mesmos. 

Todos os seus fondos pertencen ao século XX, principalmente ás décadas dos anos 

sesenta e setenta, polo que terán consideración de patrimonio documental un total 

de 13 ou 50 segundo os criterios legais aplicados.  

No caso da Fundación Moncho Reboiras, esta custodia 19 fondos 

documentais, destacando aqueles de carácter político e sindical con seis arquivos 

cada un deles. Neste caso, a súa datación a priori se estabelece a partir da década 

dos anos sesenta do século XX por ser o momento en que o nacionalismo galego se 

reconfigura despois da Guerra Civil. Ao non ter datos exactos non podemos 

cuantificar o número de fondos catalogábeis como patrimonio aínda que si podemos 

afirmar que estes documentos se encontrarían nos límites cronolóxicos de dita 

consideración. Por outro lado, é moi destacábel a atomización e fragmentación da 
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documentación das organizacións nacionalistas, xa que como temos visto existe 

unha multiplicidade de fundacións neste ámbito ideolóxico que deriva na custodia de 

documentos da mesma organización política ou sindical en diferentes Arquivos. Por 

tanto, existe unha desnaturalización dos arquivos desde unha perspectiva 

documental. 

Finalmente, tamén temos observado a existencia de fondos documentais de 

carácter sindical, ou semellante, en diferentes Arquivos, tanto públicos como 

privados. Neste sentido destacan os Arquivos Históricos Provinciais onde se 

depositan os fondos das institucións de representación corporativa como as 

Irmandades Sindicais de Labregos e Gandeiros, máis tarde coñecidas como 

Cámaras Agrarias, ou a Organización Sindical Española, posteriormente 

Administración de Servizos Socioprofesionais. Por tanto, a natureza pública afecta 

tanto ao Arquivo depositario como á orixe do fondo. Deste modo todos estes fondos 

son considerados patrimonio documental desde o mesmo momento da súa 

produción aínda que analisando a súa cronoloxía tamén serían catalogábeis como 

tal. Por outro lado, os Arquivos das Deputacións provinciais e as corporacións 

municipais tamén conteñen seccións ou series onde a actividade dos sindicatos está 

presente sendo unha fonte para o estudo destas entidades. 

Se tratamos todos estes fondos en conxunto o total ascende a 203, dos que o 

79% se poden adscribir dentro do concepto movemento obreiro (sindicatos, partidos, 

persoais, materiais especiais…), mentres outro 19% poderían englobarse dentro do 

termo movementos sociais (asociacións feministas, estudantís, pacifistas, 

ecoloxistas, de consumidores…). A maioría deles, o 57%, están depositados nos 

Arquivos das Fundacións analisadas, destacando a Fundación 10 de Marzo con 71 

fondos (36%). Resulta curioso que a Fundación Moncho Reboiras e a Fundación 

Luis Tilve teñen porcentaxes moi inferiores, do 10% e o 13% respectivamente. 

Se nos centramos unicamente nos fondos catalogábeis como sindicais, o seu 

total ascende a 67, estando depositados nas Fundaciones estudiadas o 51% dos 

mesmos. A Fundación Luis Tilve, sería depositaria do 23% dos fondos sindicais, a 

Fundación 10 de Marzo custodiaría o 19% e a Fundación Moncho Reboiras un 
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escaso 9%. En canto á cronoloxía dos fondos sindicais podemos indicar que tan só 

dous fondos conteñen documentos do século XIX. O resto encadraríanse no século 

XX polo que o predominio desta centuria é clara, aínda que destacan aqueles 

pertencentes á segunda metade do século: con documentación a partir dos anos 

sesenta hai un total de oito fondos, mentres que a partir da década dos setenta 

temos un total de quince fondos. Por tanto, e observando esta cronoloxía temos 

concluído que dentro dos arquivos definidos como sindicais habería un total de 24 

fondos (17 deles de institucións públicas, dous da Fundación Lusi Tilve e cinco da 

Fundación Moncho Reboiras) coa catalogación de patrimonio documental segundo 

os criterios da Lei 5/2016 , do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, e 38 

segundo os estabelecidos na Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español (sumando oito a Fundación Luis Tilve e un o Arquivo Histórico Universitario 

de Santiago de Compostela e outro o Arquivo do Reino de Galicia). Resulta 

paradoxal que a Fundación Luis Tilve teña case os mesmos fondos catalogábeis 

como patrimonio documental tendo en conta a maior antigüidade tanto do sindicato 

como do partido político afín, respecto da Fundación 10 de Marzo.  

En canto á organización dos fondos documentais sindicais temos comprobado 

a existencia de diferencias entre as diferentes institucións. A Fundación Luis Tilve 

ten un fondo xeral, outro fondo para a documentación das unións comarcais (cada 

sección corresponderíase cunha unión comarcal) e once fondos máis, un por cada 

federación ou sindicato. Pola súa parte, a Fundación 10 de Marzo ten organizado un 

fondo xeral en 25 series documentais, onde se inclúe documentación das 

federacións e unións territoriais. Alén diso, tamén custodia fondos de nivel de 

empresa (tres fondos de comités e 5 de xurados). Por tanto, a fundación socialista 

ten unha organización máis complexa que a fundación de orientación comunista. Isto 

pódese explicar pola condición de Arquivo central, intermedio e histórico que ten o 

Arquivo da Fundación Luis Tilve que abarca todos eses ciclos vitais. Deste modo, é 

a única fundación que contén documentos do século XXI polo que os seus fondos 

terán unha maior complexidade derivada da estruturación do sindicato coa chegada 

da democracia. Por outra parte, observamos como esta Fundación ten normalizado 

certos aspectos dos cadros de clasificación: dentro do Fondo Unións Comarcais 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019) 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

 
 

119 
 

cada sección se corresponde cunha desas divisións territoriais contendo cada unha 

delas as mesmas series documentais (32); pola súa parte, os once fondos das 

federacións están organizadas en catro seccións co mesmo número de series en 

cada caso. 

Como vemos, existe a posibilidade de realizar unha normalización. Nós temos 

realizado unha proposta a tres niveis que en liñas xerais sería a seguinte: o primeiro 

sería a organización de fondos e subfondos en base á estrutura dual dos sindicatos. 

Desta forma cada nivel territorial sería un fondo e cada federación dese nivel un 

subfondo xunto co subfondo da confederación dese ámbito. Nun segundo nivel, 

temos achegado un cadro de clasificación orgánico-funcional normalizado aplicábel 

a todos os subfondos e organizado en base a catro seccións principais. É unha 

simple achega a priori. E finalmente, temos proposto un Sistema de Arquivos 

Sindical en base, tamén, á organización dual dos sindicatos. 

Para rematar estas conclusións vamos a intentar responder a unha serie de 

preguntas básicas que teñen guiado a investigación 

¿Son Arquivos? 

 A resposta varía dependendo da Fundación que tratemos. Ora ben, todas 

elas non son unicamente Arquivos, senón que tamén teñen outros servizos como 

bibliotecas, proxecto editorial etc. Non obstante, se nos centramos nos, a priori, 

Arquivos: ¿son verdadeiramente Arquivos? Desde unha perspectiva institucional 

podemos indicar que, en stricto sensu, tan só o Arquivo da Fundación Luis Tilve 

podría encaixar como tal, dado que é o único que ten un horario de atención ao 

público estabelecido, ten documentación organizada e clasificada en base ás 

normas de descrición arquivística internacionais, contempla os ciclos vitais central, 

intermedio e histórico etc. Pola súa parte, á Fundación 10 de Marzo poderíaselle 

aplicar o concepto aínda que con certas limitacións dado que non ten un horario de 

atención ao público, o uso das normas internacionais é máis restrinxido, non ten 

todos os fondos descritos e organizados e tampouco cubre todos os ciclos vitais dos 

arquivos. E, finalmente, o Arquivo da Fundación Moncho Reboiras non é catalogábel 

como tal, dado que non ten unhas instalacións adecuadas, non ten os fondos 
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descritos e organizados en base ás normas internacionais, e non tiña horario de 

atención ao público (durante a elaboración deste traballo estabeleceuse un horario 

mínimo co que antes non contaba) etc. É máis, como temos visto a denominación 

empregada pola Fundación vacila entre Arquivo e Centro de documentación, 

considerando, tras o analisado e exposto, que este último concepto se adecúa 

mellor á características proprias da institución. 

 Desde a perspectiva documental, tamén podemos concluír que a 

fragmentación e a atomización da documentación das organizacións nacionalistas 

en diferentes fundacións provoca que dificilmente poidamos falar de arquivos como 

tal, dado que conteñen deficiencias que alteran a súa esencia orgánica. É evidente 

que se o fondo dunha organización se encontra fragmentado en diferentes 

institucións arquivísticas, a integridade do mesmo será inexistente polo que non 

poderemos falar dun arquivo propriamente dito. 

¿Que tipo de Arquivos son? 

 Unha vez analisada a adecuación do concepto Arquivo, intentaremos 

encadrar aos mesmos nalgunha das categorías expostas nas definicións deste 

traballo. Como temos visto durante a análise dos fondos documentais, existe unha 

heteroxeneidade en canto á tipoloxía dos mesmos polo que parece evidente que o 

concepto de Arquivo Sindical é moi limitado.  Parece moito máis axeitado o concepto 

Arquivo do movemento obreiro, aínda que como tamén temos comentado, este 

tampouco englobaría todos os fondos documentais custodiados polas Fundacións, 

dado que existen fondos de organizacións ou asociacións dificilmente encadrábeis 

neste concepto. Aínda así, o predominio dos fondos pertencentes a organizacións 

obreiras fainos pensar que este concepto podería valer para designar estas 

Institucións. 

N caso da Fundación Luis Tilve, a mesma institución tense denominado como 

Arquivo do Movemento Obreiro aínda que á Biblioteca tena denominada como 

Biblioteca do Mundo do Traballo. Observado a tipoloxía de fondos, a excepción de 

cinco (que representaría o 19%), todos son englobábeis no concepto de movemento 

obreiro (81% restante). Y estas cinco pertencen a asociacións e fundacións 
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relacionadas co proprio sindicato, polo que poderían ser englobadas como tal por 

extensión. Así pois, pareceríanos correcto empregar o concepto de Arquivo do 

Movemento Obreiro, aínda que lle engadiríamos el sobrenome de socialista dado 

que se centra, maioritariamente, en arquivos de organizacións dese ámbito 

ideolóxico. 

Pola súa parte, a Fundación 10 de Marzo tamén posúe unha maioría de 

fondos catalogábeis dentro do concepto de movemento obreiro (90% 

aproximadamente), aínda que existen seis fondos de asociacións de diversa índole e 

un fondo de empresa. Cremos que a consideración como Arquivo do mundo do 

traballo é descartábel dado que tan só hai un arquivo de empresa que representa o 

1,4% dos fondos. Ora ben, o concepto de Arquivo dos movementos sociais cobraría 

sentido dado que custodia fondos de asociacións estudantís e feministas aínda que 

o seu peso tamén é reducido (unicamente o 8,5%). 

Finalmente, a Fundación Moncho Reboiras é a que ten unha maior proporción 

de fondos non catalogábeis dentro do concepto de movemento obreiro, atinxindo o 

26%. Aínda así, tamén comprobados que o 74% dos fondos documentais pertencen 

a sindicatos ou partidos políticos de orixe obreiro. Ademais, as organizacións dos 

fondos non catalogábeis, stricto sensu, como movemento obreiro son do ámbito 

nacionalista, tanto estudantil como do movemento pro-normalización lingüística. 

Neste caso, pareceríanos máis correcto falar de Centro de Documentación dos 

Movementos Sociais Nacionalistas, aínda que cun claro predominio dos fondos do 

movemento obreiro. 

¿A documentación sindical es patrimonio documental? 

 Se analisamos os fondos das tres fundacións e aplicamos os criterios 

cronolóxicos das diferentes normativas legais, podemos observar como unicamente 

entre o 19,2% e o 50% dos fondos da Fundación Luis Tilve serían catalogábeis 

como patrimonio documental, por un 18,3% o 70,4% no caso da Fundación 10 de 

Marzo. Como vemos, respecto dos fondos da fundación socialista, podemos dicer 

que en ningún caso ultrapasarían a metade do total aqueles catalogábeis como 

patrimonio documental. Para a fundación comunista, a diverxencia nos criterios 
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cronolóxicos legais podería facer pasar dunha quinta parte dos fondos catalogábeis 

como patrimonio a representar máis de dous terzos dos mesmos. Se nos centramos 

na totalidade de fondos sindicais (tanto das tres fundacións como doutros Arquivos) 

a proporción estaría entre o 35,8% e o 56,7% dos mesmos catalogábeis como 

patrimonio documental. Por tanto, segundo o criterio que aplicamos a proporción 

tamén varía sensibelmente. 

 Derivada desta variabilidade en canto á adscrición dos fondos ao patrimonio 

documental segundo os criterios contidos nas diferentes normativas legais vixentes 

neste momento, gostaríamos de facer unha reflexión final verbo do patrimonio 

documental. Como xa comentamos, aparte do criterio cronolóxico, a condición de 

patrimonio tamén se conseguía a través do valor artístico ou histórico. Dado que o 

criterio cronolóxico é variábel, e dado que os sindicatos e partidos políticos son 

esenciais no sistema político-económico das sociedades capitalistas, pensamos que 

os documentos producidos no exercicio das súas competencias por parte de 

partidos políticos ou sindicatos deberan ter a condición de patrimonio documental 

desde o mesmo momento da súa produción. Esta idea estaría apoiada en:  

 O criterio cronolóxico é moi variábel;  

 O criterio cronolóxico da Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia que fixa 

en 1965 o límite temporal parécenos excesivamente ríxida;  

 Dados estes criterios, moita da documentación sindical e política da 

Transición ficaría fóra do concepto de patrimonio. Cremos que estes 

documentos teñen suficiente valor como para os incluír dentro deste 

concepto. 

 A importancia que teñen os partidos como xestores da política e a importancia 

dos sindicatos e patronais na estrutura social determinan a importancia da 

salvagarda da súa documentación, no só na na actualidade, senón en tempos 

pretéritos e futuros. 

 Estas entidades reciben cuantiosos fondos públicos polo que, a pesar de ser 

entidades privadas, teñen financiamento público. Por tanto, deberíaselles 

esixir certas responsabilidades en canto á xestión do patrimonio documental. 
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 Malia ser entidades privadas, as súas accións e finalidades son públicas. De 

feito, estas finalidades veñen amparadas na Constitución ao igual que a 

esixencia de ter un funcionamento democrático. ¿Porque non lles esixir un 

tratamento documental adecuado? 

En definitiva, cremos acadados os obxectivos formulados ao inicio desta 

pequena investigación que tamén nos ten servido para reflexionar sobre as 

necesidades futuras deste patrimonio documental e os seus Arquivos. Esas 

reflexións deberían derivar en debates sobre a pertinencia e necesidade dunha 

normalización deste tipo arquivos e o seu tratamento técnico e sobre a conveniencia 

de catalogar a  documentación xerada por estas entidades como patrimonio 

documental desde o mesmo momento da súa produción dados os argumentos 

anteriormente esgrimidos.  
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MÁIZ VÁZQUEZ, Bernardo & ALONSO, Bieito: O sindicalismo nacionalista galego 
(1972-1982), Vigo, A Nosa Terra: 2003.  

MARÍN ARCE, José María: Los sindicatos y la reconversión industrial durante la 
Transición, Madrid, Consejo Económico y Social: 1997. 

PEREIRA, Dionisio & DIÉGUEZ, Uxio-Breogán & MÁIZ, Bernardo: Síntese histórica 

do movemento obreiro galego: das orixes até 1984, A Coruña, FESGA, 2010. 

PÉREZ POZA, Roxelio & GARRIDO MOREIRA, Emilio: Comprometidos co presente 
e sementando o futuro: UGT 1979-2004, Compostela, Fundación Luis Tilve: 2004. 

SÁNCHES RECIO, Glicerio: “El Sindicato Vertical como instrumento político y 

económico del Régimen Franquista” en Pasado y memoria. Revista de historia 

contemporánea, nº 1 (2002), pp 5-37 

VILLARES, Ramón (Ed.): O mundo do traballo en Galicia, Santiago de Compostela, 
FEUGA: 2007. 

VV.AA.: “Organización e mobilización dos traballadores durante o franquismo. A folga 
xeral de Vigo do ano 1972” en Documentos de Traballo. Historia, Santiago de 
Compostela, IDEGA-USC: 2001. pp. 2-23. 

8.2. Fontes documentais. 

Estatutos da Unión General de Trabajadores de Galicia 

Estatutos da Confederación Intersindical Galega 

http://www.cig.gal/files/documentos/Doc_CIG/Estatutos_CIG.pdf  

Estatutos do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia 

http://www.galicia.ccoo.es/comunes/recursos/11/doc287308_Estatutos_aprobados_n

o_11._Congreso_Nacional.pdf  

Estatutos da Fundación Luis Tilve 

http://www.fundacionluistilve.com/estatutos.php  

Estatutos da Fundación 10 de Marzo 

http://www.f10m.org/nova/129  

Estatuto da Fundación Moncho Reboiras 

Normas reguladoras del patrimonio documental (los archivos), bibliotecas y centros 

de documentación de Comisiones Obreras. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BibliotecaNormasReguladoras.pdf  

http://www.cig.gal/files/documentos/Doc_CIG/Estatutos_CIG.pdf
http://www.galicia.ccoo.es/comunes/recursos/11/doc287308_Estatutos_aprobados_no_11._Congreso_Nacional.pdf
http://www.galicia.ccoo.es/comunes/recursos/11/doc287308_Estatutos_aprobados_no_11._Congreso_Nacional.pdf
http://www.fundacionluistilve.com/estatutos.php
http://www.f10m.org/nova/129
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BibliotecaNormasReguladoras.pdf
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Cadro de Clasificación do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-historico-provincial-de-

pontevedra/resources/downloads/CADRODECLASIFICACIONAHPPo2015.pdf  

Catálogo do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=7  

Cadro de Clasificación do Arquivo Histórico Provincial de Ourense 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-historico-provincial-de-

ourense/resources/downloads/2013-09-20-Cadro_de_Clasificacixn-Galego.pdf  

Catálogo do Arquivo Histórico Provincial de Ourense 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=5  

Cadro de Clasificación del Arquivo Histórico Provincial de Lugo 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-

lugo/resources/downloads/Cadro_AHPLugo_2012_gal.pdf  

Catálogo do Arquivo Histórico Provincial de Lugo 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=6  

Cadro de Clasificación do Arquivo do Reino de Galicia-Arquivo Histórico Provincial 

da Coruña 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-

galicia/resources/downloads/cadro_clas_2017edit_01.pdf  

Catálogo do Arquivo do Reino de Galicia-Arquivo Histórico Provincial da Coruña 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=4  

Cuadro de Clasificación del Arquivo da Deputación da Coruña 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-

galicia/resources/fondos/Cadro_ADepu_Coruxa.pdf  

Cadro de Clasificación do Arquivo da Deputación de Pontevedra 

http://arquivos.depo.es/?1,12557  

Guía do Arquivo da Deputación de Lugo 

http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_42

82_1.pdf  

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/resources/downloads/CADRODECLASIFICACIONAHPPo2015.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/resources/downloads/CADRODECLASIFICACIONAHPPo2015.pdf
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=7
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-historico-provincial-de-ourense/resources/downloads/2013-09-20-Cadro_de_Clasificacixn-Galego.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-historico-provincial-de-ourense/resources/downloads/2013-09-20-Cadro_de_Clasificacixn-Galego.pdf
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=5
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/resources/downloads/Cadro_AHPLugo_2012_gal.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/resources/downloads/Cadro_AHPLugo_2012_gal.pdf
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=6
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/cadro_clas_2017edit_01.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/cadro_clas_2017edit_01.pdf
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/archivos/ficha_publica_archivo.do?id=4
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/fondos/Cadro_ADepu_Coruxa.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/fondos/Cadro_ADepu_Coruxa.pdf
http://arquivos.depo.es/?1,12557
http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4282_1.pdf
http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4282_1.pdf
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Cadro de Clasificación do Arquivo Municipal da Coruña. 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-

galicia/resources/fondos/Cuadro_de_Clasificacixn_2012_AMC1.pdf  

Base de datos do Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela. 

https://arquivo.usc.es/ahus2/action/manageVistaCuadroClasificacion?actionToPerfor

m=home  

Cadro de Clasificación do Museo do Pobo Galego 

Cadro de Clasificación da Revista Murguía 

Cadro de Clasificación da Fundación Mocho Reboiras 

Cadro de Clasificación da Fundación Galiza Sempre 

Cadro de Clasificación da Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas 

http://arquivodonacionalismogalego.info/?page_id=12  

8.2.1.- Fontes hemerográficas. 

Claridade. Revista da Fundación 10 de Marzo. Números 0-9. 

http://www.fundacionluistilve.com/catalogosr_pdf.php  

Caderno Comprendermos. 1-9 

http://www.fesga.org/?p=2385  

Dezeme. Revista de Historia e Ciencias Sociais 

http://www.f10m.org/publicacions  

Eixo. Voceiro Oficial da INTG (1980-1989) 

Adiante. Voceiro Oficial da INTG-Vigo y CXTG-IN (1985-1989) 

La Voz de Galicia (1983-1988) 

Faro de Vigo (1982-1988) 

El País (número soltos) 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/fondos/Cuadro_de_Clasificacixn_2012_AMC1.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/fondos/Cuadro_de_Clasificacixn_2012_AMC1.pdf
https://arquivo.usc.es/ahus2/action/manageVistaCuadroClasificacion?actionToPerform=home
https://arquivo.usc.es/ahus2/action/manageVistaCuadroClasificacion?actionToPerform=home
http://arquivodonacionalismogalego.info/?page_id=12
http://www.fundacionluistilve.com/catalogosr_pdf.php
http://www.fesga.org/?p=2385
http://www.f10m.org/publicacions
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8.3.- Recursos web. 

Sitio Web da Fundación 10 de Marzo 

http://www.f10m.org/portada  

Sitio Web da Fundación Luis Tilve 

http://www.fundacionluistilve.com/index.php  

Sitio Web da Fundación Moncho Reboiras 

http://www.fesga.org/  

Sitio Web del Arquivo do nacionalismo galego 

http://arquivodonacionalismogalego.info/  

Sitio Web da Red de Archivos Históricos de CCOO 

http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/redypatri.htm  

Sitio Web da Red de Archivos Históricos de la UGT 

http://archivos.ugt.es/  

Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/presentacion.cmd  

8.4. Fontes legais 

8.4.1.- Ámbito autonómico. 

Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía de Galicia. Boletín 

Oficial do Estado, nº 101, de 28 de abril de 1981 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/JEC/LO1_1981_Estatuto_Autonomia_Gal

icia.pdf  

Decreto 307/1989, de 23 de novembro, polo que se regula o Sistema de Arquivos de 

Galicia. 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-

galicia/resources/normativa/Decreto_307_1989.pdf  

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia 

http://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/documento/lei_8_1995_do_30_

de_outubro_do_patrimonio_cultural_de_galicia.pdf  

http://www.f10m.org/portada
http://www.fundacionluistilve.com/index.php
http://www.fesga.org/
http://arquivodonacionalismogalego.info/
http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/redypatri.htm
http://archivos.ugt.es/
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/presentacion.cmd
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/JEC/LO1_1981_Estatuto_Autonomia_Galicia.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/JEC/LO1_1981_Estatuto_Autonomia_Galicia.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/normativa/Decreto_307_1989.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/normativa/Decreto_307_1989.pdf
http://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/documento/lei_8_1995_do_30_de_outubro_do_patrimonio_cultural_de_galicia.pdf
http://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/documents/documento/lei_8_1995_do_30_de_outubro_do_patrimonio_cultural_de_galicia.pdf
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Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20101224/Anuncio44372_gl.pdf  

Lei 7/2014, 27 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_07_2014.p

df  

Lei 5/2016, de 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia 

http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/lcpg.pdf  

Decreto 15/2016,de 14 de enero, de regulación do Consello de Avaliación 

Documental de Galicia 

http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/anunciog0164-150216-

0001_gl.pdf  

Decreto 25/2016, de 3 de marzo, de regulación do Consello de Arquivos de Galicia 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160323/AnuncioG0164-150316-

0003_gl.pdf  

8.4.2.- Ámbito estatal 

Constitución Española 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf  

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

http://ipce.mcu.es/pdfs/ley16-1985.pdf  

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema 

Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 

General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf  

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf  

Ley de 9 de Febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf  

 

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20101224/Anuncio44372_gl.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_07_2014.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_07_2014.pdf
http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/lcpg.pdf
http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/anunciog0164-150216-0001_gl.pdf
http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/anunciog0164-150216-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160323/AnuncioG0164-150316-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160323/AnuncioG0164-150316-0003_gl.pdf
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/ley16-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf
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9.- Anexos. 

Anexo I.- 

Principais organizacións sindicais galegas na actualidade. 

Nome Siglas 
Data de 

fundación 
Orientación 
ideolóxica 

Estrutura rexional/nacional 
Data de 

fundación 

Confederación Intersindical Galega* CIG 1994 Nacionalista   
 Confederación Unitaria de Traballadores CUT 1999 Nacionalista     

Confederación Nacional del Trabajo CNT 1910 Anarcosindicalista Confederación Regional Galaica 1922 

Confederación General del Trabajo CGT 1979 Anarcosindicalista     

Unión General de Trabajadores** UGT 1888 Socialista UXT-Galicia** 1979 

Unión Sindical Obrera USO 1960 Socialista-Católico     

Comisiones Obreras*** CCOO 1976 Comunista 
Sindicato Nacional das Comisións 
Obreiras de Galicia*** 1978 

Central Sindical Independiente de Funcionarios CSI-F 1978 Profesional     

Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas SLG-CCLL 1973 Agrario-Nacionalista     

Unión de Pequeños Agricultores** UPA 1987 Agrario-Socialista Unións Agrarias** 1983 

  

*Aínda que a súa fundación como sindicato data do 19 de marzo de 1994, en realidade actúa como tal desde o 2 de abril de 1991 cando se asina un 
pacto de alianza entre as dúas centrais sindicais nacionalistas do momento: Confederación Xeral de Traballadores de Galicia (CXTG) e a 
Intersindical Nacional Galega (ING). 

**Aínda que a implantación do sindicato na Galiza é previa á chegada da democracia, será este acontecemento histórico o que permita a fundación 
ou constitución da estrutura territorial autonómica coa aparición de UGT-Galicia no seu congreso constituínte do 13-14 de outubro de 1979 en 
Santiago de Compostela. Dentro da súa estrutura estará integrada a Unión de Pequeños Agricultores fundada en 1987, aínda que xa actuaba como 
tal desde 1982. Na Galiza, fundarase en 1983 Unións Agrarias que posteriormente se integrará en UPA. 

***Comisións Obreiras nace como movemento sociopolítico, transformándose coa chegada do Réxime liberal en sindicato en 1976. Aínda así, a súa 
primeira asemblea a nivel estatal realízase en 1967, mentres que a nivel rexional/nacional hai que esperar a 1970. 

SINDICATO REPRESENTATIVO 

Fonte: elaboración propria. 
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Anexo II.- 

Fondos custodiados no Arquivo da Fundación Luis Tilve. 

Código de 
Referencia 

Denominación del fondo documental Tipoloxía Datas 

ES.15078.AFLT/01. UGT-GALICIA Fondos sindicais 1964-
Actualidade ES.15078.AFLT/02. UNIÓNS COMARCAIS Fondos sindicais 1976-2005 

ES.15078.AFLT/03. FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA (FTA) Fondos sindicais 1979-2004 

ES.15078.AFLT/04 FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTALARÍA, TURISMO E XOGO 
(CHTX-UGT) 

Fondos sindicais 1977-2004 

ES.15078.AFLT/05. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS AFÍNS (FIA-UGT) Fondos sindicais 1970-2003 

ES.15078.AFLT/06. FEDERACIÓN DE SERVIZOS (FES-UGT) Fondos sindicais 1977-2008 

ES.15078.AFLT/07. FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (FSP-UGT) Fondos sindicais 1979-2004 

ES.15078.AFLT/08. FEDERACIÓN DE TRABALLADORES DO ENSINO (FETE-UGT) Fondos sindicais 1976-2004 

ES.15078.AFLT/09. FEDERACIÓN DE TRANSPORTES, COMUNICACIÓNS E MAR 
(FTCM-UGT) 

Fondos sindicais 1977-2004 

ES.15078.AFLT/10. FEDERACIÓN DO METAL, CONSTRUCCIÓN E AFÍNS (MCA-UGT) Fondos sindicais 1977-2006 

ES.15078.AFLT/11. UNIÓNS AGRARIAS (UU.AA.) Fondos sindicais 1978-2001 

ES.15078.AFLT/12. UNIÓN DE XUBILADOS Fondos sindicais 1981-2001 

ES.15078.AFLT/13. UNIÓN DE PROFESIONAIS E TRABALLADORES AUTÓNOMOS 
(UPTA-GALICIA) 

Fondos sindicais 1998-2002 

ES.15078.AFLT/14. SINDICALISMO INTERNACIONAL Fondos sindicais 1979-2002 

ES.15078.AFLT/15. OUTROS SINDICATOS Fondos sindicais 1972-2001 

ES.15078.AFLT/16. PSdeG-PSOE Fondos de partidos 
políticos 

1889-
Actualidade ES.15078.AFLT/17. OUTROS PARTIDOS Fondos de partidos 

políticos 
1981-2002 

ES.15078.AFLT/18. ASOCIACIÓN GALEGA DE CONSUMIDORES Fondos de asociacións 1983-2001 

ES.15078.AFLT/19. FONDOS GRÁFICOS E SONOROS Fondos de materiais 
especiales 

1932-2008 

ES.15078.AFLT/20. OUTROS MATERIALES Fondos de materiais 
especiales 

1980 

ES.15078.AFLT/21 FONDOS PERSONALES Fondos persoais 1900-2015 

ES.15078.AFLT/22. FUNDACIÓN PARA A DEFENSA DO CONSUMIDOR Fondos de fundacións 1980 

ES.15078.AFLT/23. FUNDACIÓN PARA A IGUALDADE Fondos de fundacións 1980 

ES.15078.AFLT/24. FUNDACIÓN LUÍS TILVE Fondos de fundacións 1986-2001 

ES.15078.AFLT/25. OUTRAS FUNDACIÓNS Fondos de fundacións 1980-1998 

ES.15078.AFLT/26. SOCIEDADES Fondos sindicais 1887-1939 
Fonte: elaboración propria. 
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Anexo III.- 

Fondos custodiados no Arquivo da Fundación 10 de Marzo. 

Código Denominación UI Tipoloxía Datas 

ES.15078.AHF10M/01 Fernández Zunzunegui, Emilio -3 UI- Fondos persoais 1977-1984 

ES.15078.AHF10M/02 Martínez, Amador -1 UI- Fondos persoais 1944-1973 

ES.15078.AHF10M/03 Álvarez Fontela, Francisco -4 UI- Fondos persoais 1967-1970 

ES.15078.AHF10M/04 García Villar, Benedicto -1 UI- Fondos persoais 1987-1994 

ES.15078.AHF10M/05 Mourón, Nicasio -1 UI- Fondos persoais 1966-1976 

ES.15078.AHF10M/06 Xurado de Empresa de Ascon -2 UI- Fondos sindicais 1966-1975  

ES.15078.AHF10M/07 Samedro, Anselmo -2 UI- Fondos persoais 1990-1992 

ES.15078.AHF10M/08 Paz Pena, José Luis -3 UI- Fondos persoais 1978-1988 

ES.15078.AHF10M/09 Costa Barroso, Santos -10 UI- Fondos persoais 1970-1984 

ES.15078.AHF10M/10 Riveira Fernández, Miguel Ángel  -1 UI- Fondos persoais -1968 

ES.15078.AHF10M/11 Peña Rey, Manuel -2 UI- Fondos persoais 1965-1975 

ES.15078.AHF10M/12 Trepat Silva, Javier -1 UI- Fondos persoais 1974-1977 

ES.15078.AHF10M/13 González Vidal, Francisco -2 UI- Fondos persoais 1944-1975 

ES.15078.AHF10M/14 Guerreiro, Anxo -1 UI- Fondos persoais -1972 

ES.15078.AHF10M/15 SN de CCOO de Galicia -250 
UI- 

Fondos sindicais 1966-1999  

ES.15078.AHF10M/16 Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de 
Betanzos  

-39 UI- Fondos sindicais 1950-1970  

ES.15078.AHF10M/17 Díaz, Marijé -3 UI- Fondos persoais 1980-1990 

ES.15078.AHF10M/18 Barreiro Fernández, Xosé Ramón -2 UI- Fondos persoais 1974-1983 

ES.15078.AHF10M/19 Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago de 
Compostela  

-64 UI- Fondos sindicais 1944-1984  

ES.15078.AHF10M/20 Barros, Carlos -1 UI- Fondos persoais 1971-1972 

ES.15078.AHF10M/21 Ezema, Ángel -1 UI- Fondos persoais 1974-1977 

ES.15078.AHF10M/22 Fernández Pérez, José -1 UI- Fondos persoais 1976-1977 

ES.15078.AHF10M/23 Gómez Alén, Fernando -1 UI- Fondos persoais -1977 
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ES.15078.AHF10M/24 Bellet, Pedro -1 UI- Fondos persoais 1984-1985 

ES.15078.AHF10M/25 Gurriarán, Ricardo -1 UI- Fondos persoais S/D 

ES.15078.AHF10M/26 Álvarez Carballido, David -1 UI- Fondos persoais 1954-1974 

ES.15078.AHF10M/27 Alonso Montero, Xesús -1 UI- Fondos persoais 1963-1966 

ES.15078.AHF10M/28 Martul, Luís -1 UI- Fondos persoais 1967-1971 

ES.15078.AHF10M/29 Santidrián, Santiago -2 UI- Fondos persoais 1973-1976 

ES.15078.AHF10M/30 Macía Salgado, Luis -6 UI- Fondos persoais 1936-1944 

ES.15078.AHF10M/31 Dafonte, Carlos -7 UI- Fondos persoais 1987-1995 

ES.15078.AHF10M/32 Paz Pena, Juan Carlos -1 UI- Fondos persoais 1978-1987 

ES.15078.AHF10M/33 Veira Pino, Enrique -23 UI- Fondos persoais 1970-1984 

ES.15078.AHF10M/34 Salgueiro, Ángel -5 UI- Fondos persoais 1978-1986 

ES.15078.AHF10M/35 Piñeiro, José -7 UI- Fondos persoais 1978-1985 

ES.15078.AHF10M/36 Redondo Abuín, Xesús -1 UI- Fondos persoais 1968-1972 

ES.15078.AHF10M/37 Gómez Alén, José -5 UI- Fondos persoais 1967-1975 

ES.15078.AHF10M/38 Carrera, Valentín -1 UI- Fondos persoais 1975-1986 

ES.15078.AHF10M/39 Comité de Empresa de Ascon -2 UI- Fondos sindicais 1978-1984 

ES.15078.AHF10M/40 Xurado de Empresa de Astano -2 UI- Fondos sindicais 1960-1976  

ES.15078.AHF10M/41 Amor Deus, Manuel -31 UI- Fondos persoais 1962-1997 

ES.15078.AHF10M/41 Xurado de Empresa de Bazán -5 UI- Fondos sindicais 1960-1976  

ES.15078.AHF10M/42 Asociación de Estudiantes de La Facultad de Ciencias de Santiago -1 UI- Fondos de asociacións 1968-1969 

ES.15078.AHF10M/43 Movimiento Democrático de Mujeres  -1 UI- Fondos de asociacións 1969-1973 

ES.15078.AHF10M/44 Asociación Galega da Muller -1 UI- Fondos de asociacións 1975-1976 

ES.15078.AHF10M/45 Coordinadora Feminista Galega  -1 UI- Fondos de asociacións -1978 

ES.15078.AHF10M/46 Jaime Sartorius -2 UI- Fondos persoais 1972-1976 

ES.15078.AHF10M/47 Rafael Bárez|Manuel Rodríguez -30 UI- Fondos persoais 1968-1972 

ES.15078.AHF10M/48 Ascon -44 UI- Fondos de empresas 1966-1984 
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ES.15078.AHF10M/49 Organización Sindical Española  -45 
UI- 

Fondos sindicais 1940-1975 

ES.15078.AHF10M/50 Xurado de Empresa de Vulcano  -1 UI- Fondos sindicais 1966-1971  

ES.15078.AHF10M/51 Unión do Povo Galego -1 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1967-1977 

ES.15078.AHF10M/52 Organización Revolucionaria de los Trabajadores  -1 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1971-1976 

ES.15078.AHF10M/53 Partido dos Traballadores de Galicia-Unidade Comunista  -1 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1987-1988 

ES.15078.AHF10M/54 Partido Comunista de Galicia -20 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1968-1984 

ES.15078.AHF10M/55 Partido Comunista de España -10 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1940-1995 

ES.15078.AHF10M/56 Movimiento Comunista de España  -3 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1973-1977 

ES.15078.AHF10M/57 Liga Comunista Revolucionaria -3 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1972-1985 

ES.15078.AHF10M/58 Izquierda Unida -3 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1986-1999 

ES.15078.AHF10M/59 Esquerda Unida -4 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1986-1996 

ES.15078.AHF10M/60 Esquerda Galega -2 UI- Fondos de partidos 
políticos 

1981-1986 

ES.15078.AHF10M/61 Comité Central do PCG(Casetes)    Fondos de partidos 
políticos 

1974-1980 

ES.15078.AHF10M/62 Comisión Executiva SN Comisiones Obreiras(Casetes)    Fondos sindicais 1990-1995 

ES.15078.AHF10M/63 Colección Xeral   Fondos sindicais  1949-1999 

ES.15078.AHF10M/64 Colección de Adhesivos   Fondos de materiais 
especiais 

S/D 

ES.15078.AHF10M/65 Colección de Carteis   Fondos de materiais 
especiais 

S/D 

ES.15078.AHF10M/66 Estudantes da Universidade de Santiago -1 UI- Fondos de asociacións 1968-1969  

ES.15078.AHF10M/67 Estudantes Revolucionarios Galegos  -1 UI- Fondos de asociacións 1974-1975 

ES.15078.AHF10M/68 Xurado de Empresa de Barreras -1 UI- Fondos sindicais 1967-1976  

ES.15078.AHF10M/69 Comité de Empresa de Astano -1 UI- Fondos sindicais 1978-1979 

ES.15078.AHF10M/70 Comité de Empresa de Bazán -2 UI- Fondos sindicais 1995-1999 

  Álvarez Gómez, Santiago -70 UI- Fondos persoais   
Fonte: elaboración propria. 
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Anexo IV.- 

Cadro de clasificación de fondos documentais da Fundación Moncho Reboiras. 

A.- Organizacións políticas (orde cronolóxica)  

A.P1.- Unión do Povo Galego (UPG) .  

A.P2.- Asemblea Nacional- Popular Galega (AN-PG); AN-PG/UPG; Bloque Nacional-

Popular Galego (BN-PG) – Bloque; Bloque-Partido Socialista Galego (Bloque-PSG).  

A.P3.- Bloque Nacionalista Galego (BNG).  

A.P4.- Outras organizacións galegas.  

Mocidade  

A.PM1.- Unión da Mocidade Galega (UMG).  

A.PM2.- Galiza Nova.  

B.- Organizacións sindicais  

B.S1.- Comisións Labregas (CC.LL.).  

B.S2.-Sindicato Obreiro Galego (SOG), Unión de Traballadores do Ensino de Galiza 

(UTEG); Unión de Traballadores da Banca de Galiza (UTBG); Unión de Traballadores 

da Sanidade de Galiza (UTSG); Sindicato Galego de Traballadores do Mar (SGTM) .  

B.S3.- Comisións Mariñeiras (CC.MM).  

B.S4.- Intersindical Nacional Galega (ING); Intersindical Nacional dos Traballadores 

Galegos (INTG); Confederación Xeral de Traballadores Galegos (CXTG).  

B.S5.- Confederación Intersindical Galega.  

B.S6.-Organizacións internacionais.  

C.- Movemento estudantil  

C.ME1.- Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA).  

C.ME2.- Comités Abertos de Facultade (CAF).  

D.- Movemento en defensa do idioma galego  

D.MDL1.- A Mesa pola Normalización Lingüística.  

D.MDL2.- Movimento en Defesa da Língua.  

E.- Outros movementos sociopolíticos  

F.- Boletíns e Medios de Comunicación  

G.-Fundo Oral 
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Anexo V.- 

Documentación incautada dos sindicatos. Comisaría de Pontevedra. Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 

PRODUTOR CONTIDO XERAL DATAS 

Sociedade de Agricultores de Santa Cristina de Cobres  Libro de actas 1917-1936 

Sociedade de Agricultores Libro de caixa 1927-1936 

Sociedade de Agricultores Libro rexistro de socios 1934-1936 

Sociedade de Agricultores e Obreiros de Bértola-Vilaboa Libro rexistro de socios 1935 

Unión Agraria de Cerponzóns Libro de actas dos acordos 1934-1936 

Sociedade de Agricultores de Cerponzóns Acta da sociedade 1933-1936 

Sociedade de Agricultores e Obreiros de Cerponzóns Rexistro de socios 1933-1936 

Sociedade de Agricultores de Cerponzóns Documentos soltos 1935-1936 

Unión Agraria de Cerponzóns Libro de contabilidade 1936 

Unión Agraria de Lerez Libro de actas 1933-1936 

Sociedade de Albaneis e Pintores de Pontevedra Libro de actas 1923-1932 

Sociedade de Albaneis e Pintores Libro de actas 1931-1936 

Sociedade de Albaneis e Pintores de Pontevedra Libro de contabilidade 1931-1933 

Sociedade de Albaneis e Pintores de Pontevedra Libro de contabilidade 1931-1934 

Sociedade de Albaneis e Pintores de Pontevedra Libro de contabilidade 1933 

Sociedade de Albaneis e Pintores Documentos soltos 1934 

Sociedade de serradoiros mecánicos Libro de actas 1920-1923 

Sociedade de serradoiros mecánicos Documentos soltos 1923 

Sociedade de Auxiliares de Farmacia de España Libro de actas 1932-1933 

Sociedade de Camareiros, cociñeiros e semellantes Libro de actas 1931-1933 

Sociedade de Camareiros, cociñeiros e semellantes Libro de contas 1931-1933 
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Canteiros e marmolistas Documentos soltos s/d 

Sociedade de Canteiros e Marmolistas Libro rexistro de socios 1926-1931 

Sociedade de Canteiros e Marmolistas de Pontevedra Contabilidade 1911-1924 

Sociedade de Canteiros e Marmolistas Libro de contadoría 1923 

Canteiros e marmolistas Rexistro de socios 1923-1929 

Canteiros e marmolistas Lista de asociados 1924 

Sociedade de Canteiros e Marmolistas Libro rexistro de socios 1929 

Sociedade de Canteiros e Marmolistas Libro de contadoría e rexistro de socios 1930-1931 

Sociedade de Canteiros de Pontevedra Lista de socios 1928 

Sociedade de Canteiros de Vigo Libro de actas 1894-1906 

Sociedade de Carpinteiros de Pontevedra Libro de contabilidade 1923-1934 

Sindicato da Construción Libro rexistro de socios 1934 

Sociedade de Construtores de Calzado de Pontevedra Actas 1931-1933 

Sociedade de dependentes de Barberías e Peluquerías Libro de secretaría 1918-1923 

Agrupación de dependentes de comercio Lista de socios s/d 

Agrupación de dependentes de comercio de Pontevedra Libro de actas 1931-1934 

Agrupación de dependentes de comercio de Pontevedra Libro de actas 1931-1934 

Agrupación de dependentes de comercio de Pontevedra Libro de contabilidade 1933-1936 

Agrupación de dependentes de comercio Documentos soltos 1934-1936 

dependentes de comercio, industria, escritorio e banca de Pontevedra Actas 1935-1936 

dependentes de comercio, industria, escritorio e banca de Pontevedra Documentos soltos 1936 

Asociación de dependentes de espectáculos públicos de Pontevedra Libro de actas 1933-1936 

Agrupación de ebanistas Documentos soltos s/d 

Agrupación de ebanistas Lista de socios 1932-1936 

Sociedade de expendedores de vino "La Viña" Actas 1928-1936 
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Sindicato da Madeira Libro de contas 1935-1946 

Casa do Mestre de Pontevedra Nomenclator das escolas nacionais da provincia s/d 

Casa do Mestre de Pontevedra Documentos soltos s/d 

Asociación de Mestres Nacionais do Partido Xudicial de Pontevedra Libro de actas 1933-1936 

Asociación de Mestres do Partido Xudicial de Pontevedra Libro de actas 1931-1936 

Casa do Mestre de Pontevedra Rexistro de socios 1934-1936 

Casa do Mestre de Pontevedra Libro de actas 1934-1936 

Casa do Mestre de Pontevedra Libreta de recibos cobrados 1934-1935 

Nomenclator das Escolas Nacionais da Provincia. Casa do Mestre de 
Pontevedra 

Respostas manuscritas a cuestionarios impresos 1934 

Nomenclator das Escolas Nacionais da Provincia. Casa do Mestre de 
Pontevedra 

Respostas manuscritas a cuestionarios impresos 1935 

Escola do Mestre de Pontevedra Actas 1936 

Sindicato Metalúrxico "El metalúrgico" UGT Lista de socios de Pontevedra 1930-1932 

Sindicato Metalúrxico de Pontevedra Listado de socios por talleres 1932-1936 

Sindicato Metalúrxico de Pontevedra Contabilidade 1933-1936 

Sindicato de Metalúrxicos e semellantes de Pontevedra Actas 1934-1936 

Sindicato de Metalúrxicos e semellantes de Pontevedra Documentos soltos 1936 

Federación Obreira de Pontevedra Libro de contas 1931-1936 

Sociedade Obreiros, Cargadores e descargadores de Pontevedra "La 
Alianza del Transporte de Pontevedra" 

Documentos soltos 1934-1936 

Sociedade Obreiros, Cargadores e descargadores de Pontevedra "La 
Alianza del Transporte de Pontevedra" 

Libro rexistro de asociados 1934-1936 

Sociedade Obreiros, Cargadores e descargadores de Pontevedra "La 
Alianza del Transporte de Pontevedra" 

Actas 1934-1936 

Sociedade de obreiros en ferro e demais metais Libro de actas 1931-1934 

Sindicato de oficios varios de Paradela-Meis Actas 1932-1936 
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Sindicato de oficios varios de Meis Libro rexistro de socios 1932-1936 

Sociedade de profesións e oficios varios de Pontevedra libro de actas 1932-1934 

Sociedade de Obreiros, panadeiros e semellantes "La Emancipadora" Actas 1933-1936 

Sociedade de oficios varios de Mondariz e seus contornos Libro de actas   

Sociedade de Panadeiros e semellantes Libro de contabilidade 1918-1924 

Sociedade de Panadeiros e semellantes "La emancipadora" Libro de contabilidade 1935-1936 

Sociedade de Panadeiros e semellantes "La emancipadora" Actas 1935-1936 

Sociedade de Obreiros, panadeiros e semellantes "La Emancipadora" Documentos soltos 1936 

Sindicato de industrias pesqueiras de Pontevedra e seus contornos Libro de actas 1923-1931 

Sociedade de Profesores de Música UGT actas 1932-1936 

Sociedade de Profesores de Música UGT Documentos soltos 1933-1936 

Asociación de tipografía Libro de actas 1901-1912 

Sociedade tipográfica de Pontevedra Actas 1935-1936 

Sociedade tipográfica de Pontevedra Documentos soltos 1936 

Federación Local de Traballadores de Pontevedra "La Invencible" Libro de actas 1935-1936 

Sindicato de Transportes de Pontevedra Libro de actas 1934-1935 

Sindicato de transporte  Libro rexistro de socios 1934 

Sociedade de tranviarios do ramo eléctrico de Pontevedra Libro de contas 1920-1934 

Sociedade de tranviarios do ramo eléctrico de Pontevedra Documentos soltos 1935-1936 

Descoñecido Libro rexistro de socios 1925-1931 
Fonte: catálogo do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 
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Anexo VI.- 

Reconto total de fondos sindicais e políticos na Galiza segundo a súa tipoloxía e Arquivo depositario. 

 

Fonte: elaboración propria. 

Fondos personais Fondos de asociacións Fondos de empresas Fondos de fundacioóns
Fondos de partidos

políticos
Fondos de materiais

especiais
Fondos sindicais

F10M 38 6 1 0 11 2 13

FLT 1 1 0 4 2 2 16

FMR 0 5 0 0 6 2 6

AHP 0 2 0 0 1 0 10

ADP 0 0 0 0 0 0 8

FBA 1 16 0 0 9 0 8

Murguía 0 8 0 0 13 2 5

AHUSC 0 0 0 0 3 0 1
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Anexo VII.- 

Fondos sindicais, públicos e privados, na Galiza 

Código Denominación do fondo 
Data 

antiga 

FUNDACIÓN LUIS TILVE 

ES.15078.AFLT/01. UGT-GALICIA 1964 

ES.15078.AFLT/02. UNIÓNS COMARCAIS 1976 

ES.15078.AFLT/03. FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA (FTA) 1979 

ES.15078.AFLT/04 FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTALARÍA, TURISMO E XOGO (CHTX-UGT) 1977 

ES.15078.AFLT/05. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS AFÍNS (FIA-UGT) 1970 

ES.15078.AFLT/06. FEDERACIÓN DE SERVIZOS (FES-UGT) 1977 

ES.15078.AFLT/07. FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (FSP-UGT) 1979 

ES.15078.AFLT/08. FEDERACIÓN DE TRABALLADORES DO ENSINO (FETE-UGT) 1976 

ES.15078.AFLT/09. FEDERACIÓN DE TRANSPORTES, COMUNICACIÓNS E MAR (FTCM-UGT) 1977 

ES.15078.AFLT/10. FEDERACIÓN DO METAL, CONSTRUCCIÓN E AFÍNS (MCA-UGT) 1977 

ES.15078.AFLT/11. UNIÓNS AGRARIAS (UU.AA.) 1978 

ES.15078.AFLT/12. UNIÓN DE XUBILADOS 1981 

ES.15078.AFLT/13. UNIÓN DE PROFESIONAIS E TRABALLADORES AUTÓNOMOS (UPTA-GALICIA) 1998 

ES.15078.AFLT/14. SINDICALISMO INTERNACIONAL 1979 

ES.15078.AFLT/15. OUTROS SINDICATOS 1972 

ES.15078.AFLT/26. SOCIEDADES 1887 

FUNDACIÓN 10 DE MARZO 

ES.15078.AHF10M/06 Xurado de Empresa de Ascon 1966 

ES.15078.AHF10M/15 SN de CCOO de Galicia 1966 

ES.15078.AHF10M/16 Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Betanzos  1950 

ES.15078.AHF10M/19 Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago de Compostela  1944 

ES.15078.AHF10M/39 Comité de Empresa de Ascon 1978 

ES.15078.AHF10M/40 Xurado de Empresa de Astano 1960 

ES.15078.AHF10M/41 Xurado de Empresa de Bazán 1960 

ES.15078.AHF10M/49 Organización Sindical Española 1940 

ES.15078.AHF10M/50 Xurado de Empresa de Vulcano  1966 

ES.15078.AHF10M/62 Comisión Executiva SN Comisiones Obreiras(Casetes)  1990 

ES.15078.AHF10M/68 Xurado de Empresa de Barreras 1967 

ES.15078.AHF10M/69 Comité de Empresa de Astano 1978 

ES.15078.AHF10M/70 Comité de Empresa de Bazán 1995 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

ES. ACAP 36038 Cámara Agraria Provincial 1890 

ES.36016.AISLG Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Dozón 1944 

ES.36031.AISLG 
Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Mondariz-
Balneario 

1944 

ES.36016.AISLG 
Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Ponte 
Sampaio 

1951 

ES.36038.AISLG 
Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de 
Pontevedra 

1944 

ES.36047.AISLG Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Rodeiro 1945 
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ES.36054.AISLG Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Tomiño 1938 

ES.36061.AISLG 
Arquivo da Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Vilanova 
de Arousa 1944 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 

ES.GA.36038.AHPPO/1.7.5.1. 
Delegación Provincial da Administración Institucional de Servizos 
Socio-Profesionais  

1940 

ES.GA.36038.AHPPO/1.7.1.1 Cámaras Agrarias Locais de Pontevedra 1945 

ES.AHPPO. 36038 Cámara Agraria de Pontevedra 1890 

ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA-ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DA CORUÑA 

ES.GA.15030.ARG/2.2.3. Sindicato libre e Independente da Administración de Xustiza 1977 

ES.GA.15030.ARG/1.7.5.1. Delegación Provincial da Organización Sindical da Coruña 1942 

ES.GA.15030.ARG/1.7.5.2. Delegación Comarcal da Organización Sindical de Betanzos 1955 

ES.GA.15030.ARG/1.7.1.1. Cámara Agraria Provincial da Coruña 1961 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE 

ES.GA.32054.AHPOU/1.7.5.1. Delegación Provincial da Organización Sindical-AISS de Ourense 1941 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO 

ES.GA.27028.AHPLU/ 
Delegación Provincial da Administración Institucional de Servizos 
Socio-Profesionais 

1938 

ES.GA.27028.AHPLU/ Cámaras agrarias locais de Lugo 1941 

FUNDACIÓN MONCHO REBOIRAS 
  B.S1. Comisións Labregas (CC.LL.)   

B.S2.- 

Sindicato Obreiro Galego (SOG), Unión de Traballadores do Ensino de 
Galiza (UTEG); Unión de Traballadores da Banca de Galiza (UTBG); 
Unión de Traballadores da Sanidade de Galiza (UTSG); Sindicato 
Galego de Traballadores do Mar (SGTM) 

Ca. 1960 

B.S3.-  Comisións Mariñeiras (CC.MM).  Ca. 1960 

B.S4.-  

Intersindical Nacional Galega (ING); Intersindical Nacional dos 
Traballadores Galegos (INTG); Confederación Xeral de Traballadores 
Galegos (CXTG).  

Ca. 1960 

B.S5.-  Confederación Intersindical Galega.  Ca. 1960 

B.S6.- Organizacións internacionais.  Ca. 1960 

FUNDACIÓN BAUTISTA ÁLVAREZ 

B1 Frente Obreiro Ca. 1960 

B2 

Sindicato Obreiro Galego (SOG), Unión de Traballadores do Ensino de 
Galiza (UTEG); Unión de Traballadores da Banca de Galiza (UTBG); 
Unión de Traballadores da Sanidade de Galiza (UTSG); Sindicato 
Galego de Traballadores do Mar (SGTM) 

Ca. 1960 

B3 Comisións Mariñeiras (CCMM) Ca. 1960 

B4 

Intersindical Nacional Galega (ING); Confederación de Traballadores 
Galegos (CTG); Intersindical; Intersindical Nacional dos Traballadores 
Galegos (INTG); Central Sindical Galega (CSG); Confederación Xeral 
de Traballadores Galegos (CXTG); Converxencia Intersindical Galega 
(INTG-CXTG) 

Ca. 1960 

B5 Confederación Intersindical Galega Ca. 1960 

C1 Comisións de Apoio á Loita Labrega (CALL) Ca. 1960 

C2 Comisións Labregas-Sindicato Labrego Galego (CCLL-SLG) Ca. 1960 

C3 Federación Rural Galega (FRUGA) Ca. 1960 

MURGUÍA, REVISTA GALEGA DE HISTORIA 
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B.S1. Comisiós Labregas (CC.LL.). Ca. 1960 

B.S2.- 

Sindicato Obreiro Galego (SOG), Unión de Traballadores do Ensino de 
Galiza (UTEG); Unión de Traballadores da Banca de Galiza (UTBG); 
Unión de Traballadores da Sanidade de Galiza (UTSG); Sindicato 
Galego de Traballadores do Mar (SGTM) . 

Ca. 1960 

B.S3.-  Comisións Mariñeiras (CC.MM). Ca. 1960 

B.S4.-  

Intersindical Nacional Galega (ING); Intersindical Nacional dos 
Traballadores Galegos (INTG); Confederación Xeral de Traballadores 
Galegos (CXTG). 

Ca. 1960 

B.S5.-  Confederación Intersindical Galega. Ca. 1960 

ARQUIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ES.GA.AHUSC Fondo da Confederación Intersindical Galega 1975 

Fonte: elaboración propria. 
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Anexo VIII.- 

Cadro de clasificación dos fondos de federacións sectoriais (UGT) desenvolvido. 

ES.GA.15078.AFLT/3. FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA (FTA) FONDO 

   
ES.GA.15078.AFLT/3.1 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.1 Congresos Federais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.2 Comités Federais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.3 Congresos Nacionais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.4 Comités Nacionais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.5 Reunións do Consello Nacional SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.6 Reunións da Comisión Nacional SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.1.7 Congresos de Fusión  SERIE 
ES.GA.15078.AFLT/3.2 COMISIÓN EXECUTIVA SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.1 Acordos e convenios SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.2 Censos e estatísticas SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.3 Certificacións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.4 Circulares SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.4.1 Entradas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.4.2 Saídas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.5 Comisións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.6 Consellos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.7 Convenios colectivos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.8 Convocatorias SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.9 Correspondencia SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.9.1 Entradas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.9.2 Saídas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.10 Cursos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.11 Delegados sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.12 Departamentos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.12.1 Muller SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.12.2 Servizos Informáticos SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.12.3 Xuventude SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.12.4 Servizos xurídicos SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.13 Dosiers de prensa SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.14 Eleccións sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.14.1 Comités electorais SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.15 Escrituras notariais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.16 Estatutos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.17 Estudos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.18 Expedientes de afiliación SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.19 Expedientes de empresas SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.20 Folgas e Manifestacións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.21 Formación Sindical SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.22 Informes SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.23 Inventarios SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.24 Liberados e organizadores sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.25 Manifestos e discursos SERIE 
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ES.GA.15078.AFLT/3.2.26 Memorias e anuarios SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.27 Mesas SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.28 Notas de prensa e comunicacións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.29 Planfletos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.30 Persoal SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.30.1 Expedientes persoais SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.31 Planificación  SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.32 Primeiro de Maio SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.33 Propostas e proxectos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.34 Regulamentos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.35 Reunións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.36 Seccións sindicais SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.2.37 Xornadas, seminario e actividades SERIE 
ES.GA.15078.AFLT/3.3 TESOURARÍA SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.1 Auditorías SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.2 Contas bancarias SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.3 Contas enlace SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.4 Cotas SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.5 Contratación SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6 Libros contábeis SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6.1 Libros diarios SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6.2 Libros SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6.3 Balances SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6.4 Libros de caixa SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6.5 Libros de inventarios SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.6.6 Libros Rexistro de Facturas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.7 Patrimonio SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.8 Persoal SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.8.1 Dietas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.8.2 Nóminas SUBSERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.9 Préstamos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.10 Presupostos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.11. Reunións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.12. Subvencións SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.3.13. Xornadas SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4 SINDICATOS COMARCAIS SECCIÓN 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.1 FTA-Arousa SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.2 FTA-Barbanza SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.3 FTA-Cee SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.4 FTA-Compostela SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.5 FTA-Coruña SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.6 FTA-Costa Lucense SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.7 FTA-Deza SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.8 FTA-Ferrol SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.9 FTA-Lemos SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.10 FTA-Lugo SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.11 FTA-Ourense SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.12 FTA-Pontevedra SERIE 
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ES.GA.15078.AFLT/3.4.13 FTA-Valdeorras SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.14 FTA-Verín SERIE 

ES.GA.15078.AFLT/3.4.15 FTA-Vigo SERIE 
Fonte: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41 

  

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
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Anexo IX.- 

Proposta de cadro de clasificación de fondos sindicais desenvolvido. 

Nivel Denominación 
Fondo FONDO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL GALEGA 

  
Subfondo CONFEDERACIÓN SINDICAL GALEGA 

  
Sección ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

1ª División de 
sección 

Órganos congresuais 

Serie Estatutos 

Serie Programas 

Serie Expedientes de Política sindical 

Serie Congresos de fusión 

1ª División de 
sección 

Órganos entre congresos 

2ª División de 
sección 

Consello Confederal 

Serie Expedientes de reunións do Consello Federal 

Serie Acordos e resolucións do Consello Federal 

Serie Correspondencia do Consello Federal 

Serie Circulares do Consello Federal 

2ª División de 
sección 

Secretariado Confederal 

Serie Expedientes de reunións do Secretariado Confederal 

Serie Acordos e resolucións do Secretariado Confederal 

Serie Correspondencia do Secretariado Confederal 

Serie Circulares do Secretariado Confederal 

2ª División de 
sección 

Executiva Confederal 

Serie Expedientes de reunións da Executiva Confederal 

Serie Acordos e resolucións da Executiva Confederal 

Serie Correspondencia da Executiva Confederal 

Serie Circulares da Executiva Confederal 

1ª División de 
sección 

Comisiones 

Serie Comisión de Garantías 

Sección ADMINISTRACIÓN 

1ª División de 
sección 

Secretaría 

Serie Expedientes xerais de la Secretaría 

Serie Memorias 

Serie Informes 

1ª División de 
sección 

Persoal 

Serie Expedientes de contratación de persoal 

Serie Expedientes persoais 

Serie Cadro de persoal 

Serie Nóminas do persoal contratado 

Serie Dietas do persoal contratado 

1ª División de 
sección 

Patrimonio 

Serie Expedientes de compras 

Serie Expedientes de alugueiros 

Serie Expedientes de vendas 

Serie Inventarios 

Serie Escrituras notariais 

1ª División de 
sección 

Militancia 
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Serie Expedientes de afiliación 

Serie Expedientes de cargos sindicais 

Serie Expedientes de delegados sindicais 

Serie Expedientes de liberados sindicais 

Serie Nóminas dos cadros sindicais 

Serie Dietas dos cadros sindicais 

1ª División de 
sección 

Política lingüística  

Serie Expedientes do Departamento de Normalización Lingüística 

1ª División de 
sección 

Novas tecnoloxías 

Serie Expedientes do Departamento de Informática 

1ª División de 
sección 

Política Documental 

Serie Arquivo 

Serie Expedientes da fundación  
Sección ACCIÓN SINDICAL 

1ª División de 
sección 

Asesoría Xurídica 

Serie Expedientes de asesoría xurídica 

1ª División de 
sección 

Negociacións colectivas e relacións laborais 

Serie Convenios colectivos 

Serie Expedientes de mesas de negociación 

Serie Expedientes de concertación social 

Serie Expedientes do Consello Galego de Relacións Laborais 

1ª División de 
sección 

Mobilización 

Serie Expedientes de folgas 

Serie Expedientes de manifestacións 

Serie Expedientes do 1º de Maio 

Serie Expedientes do 10 de Marzo 

1ª División de 
sección 

Comunicación e difusión 

Serie Notas de prensa 

Serie Discursos 

Serie Propaganda 

Serie Expedientes do Departamento de Propaganda 

Serie Expedientes de publicacións 

Serie Informes de prensa 

Serie Expedientes do Gabinete de Comunicación 

1ª División de 
sección 

Formación Sindical 

Serie Expedientes de cursos de formación sindical 

Serie Expedientes de seminarios 

Serie Expedientes de congresos 

Serie Estudos 

1ª División de 
sección 

Eleccións sindicais 

Serie Expedientes de eleccións sindicais 

Serie Expedientes de campañas electorais 

1ª División de 
sección 

Saúde e Hixiene Laboral 

Serie Expedientes de saúde e hixiene laboral 

Serie Expedientes do Consello Galego de Seguridade e Hixiene 

Serie Expedientes de accidentes laborais 

1ª División de 
sección 

Servicios sociais e igualdade 

Serie Expedientes do Consello Galego de Servizos Sociais 
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Serie Expedientes da Mesa Autonómica de avaliación e seguimento da 
RISGA Serie Expedientes do Día Internacional da Muller 

1ª División de 
sección 

Política e relacións institucionais 

Serie Expedientes do Consello Económico e Social 

Serie Acordos institucionais 

Serie Convenios institucionais 

Serie Mesas de negociación institucionais 

Serie Expedientes de Comisións de Seguimento 

Serie Expedientes do Consello Galego de Ensinanzas Técnicas 
Profesionais Serie Expedientes do Consello da Universidade 

1ª División de 
sección 

Política e relacións sindicais 

2ª División de 
sección 

Relacións interiores 

Serie Programas político sindicais 

Serie Relacións con outros sindicatos 

Serie Acordos con outras organizacións sindicais 

2ª División de 
sección 

Relacións exteriores 

Serie Expedientes de relacións internacionais 

Serie Expedientes de Cooperación Internacional 

Serie Departamento de Internacional e Cooperación 

1ª División de 
sección 

Emprego 

Serie Convenios con el INEM 

Serie Cursos de formación 

Serie Estatísticas laborais 

Serie Informes de emprego 

Serie Expedientes da Fundación de formación e emprego 
Sección TESOURARÍA 

1ª División de 
sección 

Orzamento 

Serie Expedientes xerais do orzamento ordinario 

Serie Expedientes de orzamentos extraordinarios 

1ª División de 
sección 

Actividade contábel 

Serie Contas bancarias 

Serie Cotas de afiliación 

Serie Libros contábeis 

Serie Balances 

Serie Auditorías 
Fonte: elaboración propria 
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Anexo X.- 

Ficha ISDIAH da Fundación Luís Tilve 

 

ÁREA 

PRIMEIRA 
IDENTIFICACIÓN 

Identificador ES. 15078. AFLT 

Formas 

autorizadas do 

nome 

Fundación Luís Tilve 

Formas 

paralelas do 

nome 

Arquivo da Fundación Luís Tilve de UGT Galicia  

Archivo de la Fundación Luís Tilve de UGT Galicia 

Outras formas 

do nome 
 Arquivo Histórico e Documental de UGT-Galicia 

Tipo de 

institución 

Titularidade: Arquivos de titularidade privada 

Categoría: Arquivos de Partidos Políticos e Sindicatos 

Subcategoría: Arquivos de Organización Sindical 

Xestión: Institución Privada 

Ciclo Vital: 

Arquivo Histórico 

Arquivo Intermedio 

Arquivo Central 

ÁREA 

SEGUNDA 
CONTACTO 

Localización e 

enderezo 

Area xeográfica: Península Ibérica  
País: Estado Español 
CC.AA./1ª División: Comunidade Autónoma de Galicia 
Provincia/2ª División: Coruña (A) 
Municipio: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Núcleo de Poboación menor: 100.000 
Enderezo:  Avda. Cruceiro da Coruña, nº 22, baixo 15705  

Teléfono, fax e 

correo 

electrónico 

Teléfono: 981585490 
Fax: 981566830 
Correo electrónico: 

fLuístilve@hotmail.com 
arquivougtgalicia@gmail.com 
Enderezo Web: 

http://www.fundacionLuístilve.com 

http://www.fundacionluístilve.com/
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Persoas de 

contacto 

Director: 
Apelidos: Pérez Agulla 
Nome: Guillerme 
Cargo: Director do Arquivo e a Biblioteca 
Data de Nomeamento: 2007-01-01 
 
Informante: 
Apelidos: Pérez Agulla 
Nome: Guillerme 
Cargo: Director do Arquivo e a Biblioteca 
Data de cumprimentación: 2012-03-09 

ÁREA 

TERCEIRA 
DESCRICIÓN 

Historia da 

institución que 

custodia os 

fondos 

A Fundación “LUÍS TILVE”, é unha institución con carácter de Fundación cultural 
privada, recoñecida como tal pola Consellaría de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 
de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da 
Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). 
 
A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a 
partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Jesús Mosquera, 
quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, 
políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación 
que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. 
 
Con tal propósito, nas instalación da Fundación, creouse un Arquivo Histórico do 

Movemento Obreiro en Galicia, inscrito na Rede de Arquivos de Galicia, ao que se 

suma unha Biblioteca Especializada no Mundo do Traballo, integrada na Rede de 

Bibliotecas de Galicia (D.O.G. de 16 de xullo de 2009). 

 

Actuacións  
 
Desde o nacemento da Fundación un dos principais obxectivos da mesma foi por en 
marcha o Arquivo, meta que se acadou no ano 1.999, cando se empezou a levar a 
cabo definitivamente dito proxecto, completado en distintas fases de actuación:  
 
Nunha 1ª fase, levada a cabo por Emilio Garrido Moreira, almacenouse e recolleuse a 
documentación xerada por UGT-Galicia ou chegada ao sindicato, así como diverso 
material sociopolítico e sindical proveniente de toda Galicia e incluso de España, 
facendo unha primeira selección e sinxela clasificación. 
 

A 2ª fase consistiu na identificación, clasificación, descrición en fichas e ordenación 
da documentación almacenada en Rábade (Lugo), en base a un cadro de 
clasificación orgánico elaborado polo novo Equipo Técnico, dirixido por Guillerme 
Pérez. Dito material, unha vez gardado nos seus respectivos cartafoles e caixas, foi 
trasladado a nova sede en Santiago de Compostela e ubicado nun arquivo compacto 
seguindo unha orde de numeración correlativo. 
 

Na 3ª fase trasladouse a descrición das fichas físicas ao programa de xestión 
documental en rede ALBALA, ao cal están vinculados os centros que forman a Rede 
de Arquivos de Galicia.  
 
Na actualidade séguese avanzando nos traballos de arquivo, identificando, 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

157 
 

clasificando e describindo a nova documentación que vai chegando, regularizando as 

transferencias, incorporando novas series e fondos ao cadro de clasificación e 

recuperando documentación histórica (a Restauración, a República, a Ditadura, a 

Transición...) a través de doazóns, cesións e das investigacións que se veñen 

realizando. Outro dos campos onde a Fundación está realizando un considerábel 

esforzo é na utilización das novas tecnoloxías, coa instalación dun SGDI (Sistema de 

Xestión Documental Informatizado) que facilite o uso e conservación da 

documentación unha vez trasladada a novos formatos. 

 

Fundación do arquivo: 
Data: 1989-01-01 
Existencia de Padroádego: Si – Padroádego da Fundación Luís Tilve 
Existencia de Asociación de Amigos do Arquivo: Non 
Integración no sistema arquivístico ou rede de arquivos: Si – Sistema de 

Arquivos de Galicia; Censo-Guía do Ministerio de Cultura; e Rede de Arquivos de 

UGT 

Contexto 

cultural e 

xeográfico 

Galicia ou Galiza é unha nación sen Estado recoñecida internacionalmente en 1933 e 
estabelecida xurídica e administrativamente desde 1978 como comunidade autónoma 
segundo a Constitución española co rango de nacionalidade histórica determinado no 
seu Estatuto de Autonomía, dentro do Reino de España e a Comunidade Europea. O 
seu territorio está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e linda, ao leste, 
coas comunidades autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co océano 
Atlántico, ao norte co mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal. 
 
Ten como lingua propria o galego, de orixe común co portugués (ambas as dúas 
proveñen da lingua medieval coñecida como galego-portugués), e comparte 
oficialidade co castelán, que é oficial en toda España. 
 
Galicia posúe 2.748.695 habitantes (2014), cunha distribución demográfica que 

aglomera a meirande parte na franxa entre Ferrol e Vigo. Santiago de Compostela é a 

capital cun estatuto especial, dentro da provincia da Coruña. En Galicia, os núcleos 

urbanos con rango de cidade son sete, que segundo criterios demográficos son os 

seguintes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e 

Ferrol. 

Atribucións, 
fontes legais 

 Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 de xuño 
de 1985) 

 Decreto 307/1989, de 23 de Novembro, polo que se regula o sistema de Arquivos 
e o Patrimonio Documental de Galicia (D.O.G. do 1 de febreiro de 1990, corr. de 
erros publicada no DOG de 7 de marzo). 

 Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio cultural da Comunidade Autónoma 
de Galicia (D.O.G. de 08 de novembro de 1995) 

 ORDE do 27 de marzo de 1991 pola que se declara cultural privada a fundación 
denominada Luís Tilve. (D.O.G. de 22 de abril de 1991) 

 ORDE do 1 de abril de 1991 pola que se declara de interese galego a fundación 
denominada Luís Tilve. (D.O.G. do 13 de maio de 1991). 

 Estatutos da Fundación Luís Tilve. 

 ORDE do 2 de xuño de 2009 pola que se resolve a integración de centros 
bibliotecarios na Rede de Bibliotecas de Galicia. (D.O.G. de 16 de xullo de 2009). 

 Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. (D.O.G do 7 
de outubro de 2014) 

 Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego. 
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 Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
Fundacións de Interese Galego  

 Lei 5/2016, de 4 de maio, de Patrimonio Cultural de Galicia (DOG do 16 de Maio 
de 2016) 

Estrutura 

administrativa 

A representación, o goberno e a administración da Fundación están a cargo do 
Padroado, integrado por un máximo de setenta e cinco persoas, elixidos por un 
período de catro anos. 
 
Para a realización do obxecto e finalidade da Fundación establécese unha Comisión 
Executiva integrada por un Presidente, un Secretario e tres vocais membros do 
Padroado. 
 
A proposta da Comisión Executiva, o Padroado poderá elixir de entre os seus 

membros unha Presidencia de Honor, cuxa designación será sometida a ratificación 

cada catro anos, podendo ser revocada por acordo do Padroado tomado por maioría 

absoluta. 

 

Presidencia de Honra 

 
D. Fernando González Laxe 

 

Comisión Executiva 

 
Presidente: D. Xesús Mosquera Sueiro 
Secretario: D. Roxelio Pérez Poza 
Vogal e Tesoureira: Dª. Rosa Arcos Caamaño 
Vogal: D. José Antonio Gómez Gómez 
Vogal: D. José Domingo Barros Montáns 

Xestión dos 

documentos e 

política de 

ingresos 

Cesións e Doazóns  
     
Toda doazón ou cesión de material documental será rexistrada e subscrita mediante 
documento. Ditos documentos levarán expostos no seu respectivo expediente o 
nome do doante, quen terá dereito ao seu acceso sempre que o solicite, 
garantíndoselle a conservación e coidado de dita documentación, así como 
información de calquera uso que se faga coa documentación.  
 
A Fundación agradece encarecidamente toda a axuda e colaboración que se lle poida 
prestar na consecución dun dos seus principais obxectivos, a recuperación da 
documentación sindical anterior a Democracia, sexa en orixinal ou copia, e que foi 
confiscada en moitos casos polas forzas franquistas ou ocultada, dado o seu carácter 
clandestino, sendo, por tanto de difícil recuperación e localización. Por elo, a 
Fundación fai unha chamada a todo aquel que posúa documentación de UGT, PSG, 
PSOE, PSP, USO, ou de calquera outro partido da esquerda socialista ou do 
movemento obreiro, en casa ou en mans privadas, para que nos facilite a súa copia, 
adquisición o cesión, evitando así que dito material permaneza escondido, esquecido 
ou desaparecido, axudando a encher un baleiro histórico e permitindo que se poidan 
realizar traballos de investigación que recuperen a historia dos movementos sociais 
en Galicia e a identidade dos homes e mulleres que loitaron polas liberdades 
democráticas.  
 
Finalmente, a Fundación Luís Tilve quere agradecer as cesións e doazóns xa 

realizadas por moitos dirixentes sindicais e políticos que contribúen a mellorar o 



Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

159 
 

coñecemento do noso pasado. 

Edificios 
Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo.  

15705 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Fondos e 

outras 

coleccións 

custodiadas 

A documentación clasificada ou en fase, que supera actualmente as 2.500 unidades 
de instalación, distribúese nos seguintes fondos ou coleccións: 
 
ES.15078.AFLT/01.- UGT-GALICIA 
ES.15078.AFLT/02.- UNIÓNS COMARCAIS 
ES.15078.AFLT/03.- FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA (FTA) 
ES.15078.AFLT/04-  FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTALARÍA, TURISMO E  XOGO (CHTX-UGT) 
ES.15078.AFLT/05.- FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS AFÍNS (FIA-UGT) 
ES.15078.AFLT/06.- FEDERACIÓN DE SERVIZOS (FES-UGT) 
ES.15078.AFLT/07.- FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (FSP-UGT) 
ES.15078.AFLT/08.- FEDERACIÓN DE TRABALLADORES DO ENSINO (FETE-UGT) 
ES.15078.AFLT/09.- FEDERACIÓN DE TRANSPORTES, COMUNICACIÓNS E MAR (FTCM-UGT) 
ES.15078.AFLT/10.- FEDERACIÓN DO METAL, CONSTRUCCIÓN E AFÍNS (MCA-UGT) 
ES.15078.AFLT/11.- UNIÓNS AGRARIAS (UU.AA.) 
ES.15078.AFLT/12.- UNIÓN DE XUBILADOS 
ES.15078.AFLT/13.- UNIÓN DE PROFESIONAIS E TRABALLADORES AUTÓNOMOS (UPTA-GALICIA) 
ES.15078.AFLT/14.- SINDICALISMO INTERNACIONAL 
ES.15078.AFLT/15.- OUTROS SINDICATOS 
ES.15078.AFLT/16.- PSdeG-PSOE 
ES.15078.AFLT/17.- OUTROS PARTIDOS 
ES.15078.AFLT/18.- ASOCIACIÓN GALEGA DE CONSUMIDORES 
ES.15078.AFLT/19.- FONDOS GRÁFICOS E SONOROS 
ES.15078.AFLT/20.- OUTROS MATERIAIS 
ES.15078.AFLT/21- FONDOS PERSOAIS 
ES.15078.AFLT/22.- FUNDACIÓN PARA A DEFENSA DO CONSUMIDOR 
ES.15078.AFLT/23.- FUNDACIÓN PARA A IGUALDADE 
ES.15078.AFLT/24.- FUNDACIÓN LUÍS TILVE 
ES.15078.AFLT/25.- OUTRAS FUNDACIÓNS 
ES.15078.AFLT/25.- SOCIEDADES 

Instrumentos 

de descrición, 

guías e 

publicacións 

Inventario:  

http://www.fundacionLuístilve.com/pdf/inventario.pdf 

Cadro de clasificación: 

 http://www.fundacionLuístilve.com/pdf/cadro.pdf 

Censo-guía: 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm  

Catálogo: 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArch

ivo=41  

PÉREZ AGULLA, Guillerme: “O Arquivo e a Biblioteca da Fundación Luis Tilve: un 
laboratorio de historia social” en Claridade. Revista da Fundaicón Luis Tilve, nº 7 

(Maio 2009), pp 33-39. Consultado en:  
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf  

MOSQUERA SUEIRO, Xesús: “20 anos da Fundación Luis Tilve” en 
Claridade. Revista da Fundaicón Luis Tilve, nº 7 (Mayo 2009), pp 25-33. 
Consultado en:  
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf 

ÁREA CUARTA ACCESO 

Horario de 

apertura 
Horario de atención ao público: de 9:30 a 14:00 de luns a venres. 

http://www.fundacionluistilve.com/pdf/inventario.pdf
http://www.fundacionluistilve.com/pdf/cadro.pdf
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=41
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf
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Condicións e 

requirimentos 

para o uso e o 

acceso 

Os usuarios poderán ter acceso a documentación sempre que sexa por razóns 

xustificadas, como a investigación. Así o recolle a Lei de Patrimonio Histórico Español 

no artigo 52.3 onde di que se "habrá de permitir el estudio por los investigadores, 

previa solicitud razonada de estos". Non obstante, estará restrinxido o acceso á 

documentación actual, aínda en vigor e por tanto de carácter privado e persoal, non 

histórico. A súa vez poderá acceder a documentación sen restrición algunha o 

persoal da institución xeradora, sempre que o funcionamento da mesma o requira. 

 

Acceso libre con excepción das restricións impostas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 

de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. (B.O.E. de 14 de 

Decembro de 1999) e aqueloutras impostas pola propria dirección da Fundación. 

Accesibilidade 

Os usuarios dispoñen de diferentes vías de acceso incluíndo liñas de transporte 

público: 

Autobuses urbanos. 

Facilidades para persoas con discapacidade: Si 

ÁREA QUINTA SERVIZOS 

Servizos de 

axuda á 

investigación 

 Ao tratarse da documentación de sindicatos e movementos sociopolíticos, de tanta 
importancia como é, por exemplo, a "Unión General de Trabajadores", que xogou un 
papel fundamental na historia, non só de Galicia, senón tamén de España, a 
necesidade de coidar esa documentación é maior, por canto supón un medio de 
información fundamental para estudar e explicar os movementos sociais que tiveron 
lugar na nosa comunidade desde finais do século XIX. Sería case que imposíbel falar 
desa etapa histórica se non se tivese en conta un feito tan importante da mesma 
como é o sindicalismo e os movementos sociopolíticos, froito dos cales manaron 
moitos dos cambios radicais que sufriu a sociedade ao longo da historia 
contemporánea, así como entender como se chegou á sociedade actual na que 
vivimos. Por todo isto, o labor do arquivo vai moito máis ala que o de ser un mero 
almacén de documentación, é un laboratorio da historia social de Galicia. Xa que 
logo, ofrece os seguintes servizos xerais e actividades: 
 
· Información. 
· Xestión Documental. 
· Consultas e préstamos. 
· Formación e asistencia técnica. 
· Difusión cultural e educativa. 
· Reprografía e dixitalización. 
· Biblioteca auxiliar-especializada: 

 

Como Arquivo histórico, os usuarios da Fundación poden consultar a diversa 

documentación existente nas nosas instalacións, ao igual cos libro que conforman a 

biblioteca. Con todo, ademais de funcións e servizos centrais de arquivo e biblioteca, 

a Fundación Luís Tilve ven desenvolvendo de seu, desde a súa criazón, diversos 

proxectos de investigación, tanto de carácter histórico como socioeconómico. Para tal 

fin, dispón dunha equipa de investigadores e numerosos colaboradores de distintas 

ramas do coñecemento. 

 

Un dos campos de investigación, o principal nestes momentos, é a recuperación da 
historia do movemento obreiro socialista e dos movementos sociopolíticos que tiveron 
lugar na Galiza desde mediados do século XIX até a actualidade. Estes estudos 
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achegan ademais numeroso material documental que se vai transferindo como 
arquivo. Neste senso, a Fundación Luís Tilve pretende ser un laboratorio de historial 
social. Alén diso, a Fundación leva realizando, desde a súa criazón unha imporante 
tarefa de divulgación a través da súa labor editorial, coa que se pretende achegar os 
traballos de moitos estudosos e investigadores, así como as súas proprias 
investigacións, ao público en xeral. As obras publicadas abranguen diversas 
materias: historia, socioloxía, economía, política, o mundo laboral e as súas 
problemáticas, emigración, docencia, transportes etc que se poderían dividir en catro 
liñas editoriais: 
 
• Monografías ou libros. 
• Revistas. 
• Cadernos de Información Social. 
• Unidades Didácticas. 

Servizos de 

reprodución 

Hai servizo de reprodución documental 
Servizo de fotocopias: Si 
Servizo de microfilms: No 
Servizo de fotografías: Si 
Servizo de reproducións dixitais: Si 

Espazos 
públicos 

 

ÁREA SEXTA CONTROL DA DESCRICIÓN 

Identificador 

da descrición 
1438774 

Identificador 

da institución 
ES.15078.AFLT 

Regras e/ou 

convencións 

International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, First Edition 

(ISDIAH) 

Estado de 

elaboración 
Final 

Nivel de detalle Completo 

Datas de 

criazón, 

revisión ou 

eliminación 

2018 

Linguas e 

escritura 
Galego 

Fontes 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 

http://www.fundacionLuístilve.com/index.php 

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/index.html 

PÉREZ AGULLA, Guillerme: “O Arquivo e a Biblioteca da Fundación Luis Tilve: un 
laboratorio de historia social” en Claridade. Revista da Fundaicón Luis Tilve, nº 7 
(Maio 2009), pp 33-39. Consultado en:  
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf  

MOSQUERA SUEIRO, Xesús: “20 anos da Fundación Luis Tilve” en 
Claridade. Revista da Fundaicón Luis Tilve, nº 7 (Mayo 2009), pp 25-33. 
Consultado en:  

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://www.fundacionluistilve.com/index.php
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/index.html
http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf
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http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf 

Notas de 

mantemento 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.fundacionluistilve.com/catalogor_pdf/7_Claridade_2009.pdf


Traballo gañador do III Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2019 
 

Diego Gómez-Aller Andrés 
O patrimonio documental sindical na Galiza: un percorrido a través dos seus fondos arquivísticos 

163 
 

Anexo XI.- 

Ficha ISDIAH da Fundación 10 de Marzo 

 

ÁREA 

PRIMEIRA 
IDENTIFICACIÓN 

Identificador ES. 15078. AHF10M 

Formas 

autorizadas 

do nome 

Arquivo Histórico da Fundación 10 de Marzo 

Formas 

paralelas do 

nome 

Archivo Histórico de la Fundación 10 de Marzo 

Arquivo da Fundación 10 de Marzo  

Archivo de la Fundación 10 de Marzo 

Outras formas 

do nome 

Arquivo Histórico do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia. Fundación 
10 de Marzo de Santiago de Compostela. 
Arquivo Histórico de CCOO de Galicia 
Arquivo Histórico do SN de CCOO de Galicia. Fundación 10 de Marzo 

Tipo de 

institución 

Titularidade: Arquivos de titularidade privada 

Categoría: Arquivos de Partidos Políticos e Sindicatos 

Subcategoría: Arquivos de Organización Sindical 

Xestión: Institución Privada 

Ciclo Vital: 

Arquivo Histórico 

ÁREA 

SEGUNDA 
CONTACTO 

Localización e 

enderezo 

Area xeográfica: Península Ibérica  
País: Estado Español 
CC.AA./1ª División: Comunidade Autónoma de Galicia 
Provincia/2ª División: Coruña (A) 
Municipio: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Núcleo de Poboación menor: 100.000 
Enderezo:  Vía Edison, nº 1 C, Polígono do Tambre, 15890 - Santiago 

Teléfono, fax e 

correo 

electrónico 

Teléfono: 981 574 082 
Fax: 981 576 807 
Correo electrónico: 

f10m.sn@galicia.ccoo.es 
Enderezo Web: 

http://www.f10m.org/portada  

Persoas de 

contacto 

Director: 
Apelidos: 
Nome:  
Cargo:  

mailto:f10m.sn@galicia.ccoo.es
http://www.f10m.org/portada
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Data de Nomeamento:  
 
Informante: 
Apelidos: Castro Blanco 
Nome: Noemí 
Cargo: Arquiveira 
Data de cumprimentación: 2011-07-04 

ÁREA 

TERCEIRA 
DESCRICIÓN 

Historia da 

institución 

que custodia 

os fondos 

O 10 de Marzo de 1972 dous traballadores da Empresa Nacional Bazán, Amador e 
Daniel Niebla, que se manifestaban polos seus dereitos, foron asasinados pola policía 
da ditadura franquista. Esa data, marcada como o Día da Clase Obreira Galega, é 
conmemorada anualmente polo Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia coa 
realización dun acto de homenaxe a todas as persoas destacadas pola súa loita na 
defensa dos traballadores. 
A importancia desta conmemoración fixo que o Parlamento galego, a instancias do 
Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia, aprobara por unanimidade o 5 de Marzo de 
1997 unha Declaración institucional sobre o 10 de Marzo na que se recoñecía o 
significado histórico desta data. 
Así mesmo, a Fundación 10 de Marzo é unha institución cultural promovida polo 
Sindicato Nacional de CCOO de Galicia protexida pola Lei de fundacións de interese 
galego. Inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 15, foi 
constituída en Santiago de Compostela, o 25 de xuño de 1991. 
Un dos obxetivos fundamentais da Fundación é recuperar a historia dos movementos 

sociais e políticos de Galicia nos anos do franquismo, tarefa para a que se constituíu o 

Arquivo Histórico de Comisións Obreiras. 

Fundación do arquivo: 
Data: 1991-06-25 
Existencia de Padroádego: Si – Padroádego da Fundación 10 de Marzo 
Existencia de Asociación de Amigos do Arquivo: Non 
Integración no sistema arquivístico ou rede de arquivos: Si – Rede de Arquivos 

Históricos de CCOO; e Sistema de Arquivos de Galicia 

Contexto 

cultural e 

xeográfico 

Galicia ou Galiza é unha nación sen Estado recoñecida internacionalmente en 1933 e 
estabelecida xurídica e administrativamente desde 1978 como comunidade autónoma 
segundo a Constitución española co rango de nacionalidade histórica determinado no 
seu Estatuto de Autonomía, dentro do Reino de España e a Comunidade Europea. O 
seu territorio está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e linda, ao leste, 
coas comunidades autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co océano 
Atlántico, ao norte co mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal. 
Ten como lingua propria o galego, de orixe común co portugués (ambas as dúas 
proveñen da lingua medieval coñecida como galego-portugués), e comparte 
oficialidade co castelán, que é oficial en toda España. 
Galicia posúe 2.748.695 habitantes (2014), cunha distribución demográfica que 

aglomera a meirande parte na franxa entre Ferrol e Vigo. Santiago de Compostela é a 

capital cun estatuto especial, dentro da provincia da Coruña. En Galicia, os núcleos 

urbanos con rango de cidade son sete, que segundo criterios demográficos son os 

seguintes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e 

Ferrol. 

Atribucións, 
fontes legais 

 Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 de xuño 
de 1985) 

 Decreto 307/1989, de 23 de Novembro, polo que se regula o sistema de Arquivos e 
o Patrimonio Documental de Galicia (D.O.G. do 1 de febreiro de 1990, corr. de 
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erros publicada no DOG de 7 de marzo). 

 Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio cultural da Comunidade Autónoma de 
Galicia (D.O.G. de 08 de novembro de 1995) 

 Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. (D.O.G do 7 
de outubro de 2014) 

 Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego. 

 Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
Fundacións de Interese Galego  

 Lei 5/2016, de 4 de maio, de Patrimonio Cultural de Galicia (DOG do 16 de Maio 
de 2016) 

Estrutura 

administrativa 

O día 18 de abril de 2013 constituíuse o novo Padroádego da Fundación 10 de Marzo, 
órgano reitor da institución. 
 
O dito Padroádego quedou formado polas seguintes persoas: Ana Barrios López, Xan 
M.ª Castro Paz, Emilio Crespo Correa, Isabel Gómez González, Manuel Ramón 
González Ríos, Ricardo Gurriarán Rodríguez, Juan Martínez García, Xosé Manuel 
Lago Peñas, Ana Isabel Pérez Simal, Adela Poisa Baños, Víctor Santidrián Arias e 
Manuel Villares Creo. 
 
O presidente da Fundación é Xan M.ª Castro Paz, tamén membro da Comisión 
Executiva xunto con Emilio Crespo Correa, Manuel Ramón González Ríos, Ricardo 
Gurriarán Rodríguez e Adela Poisa Baños. 
 
O Padroádego manterá as dúas áreas de traballo xa definidas: a de Socioeconomía, 

da que se responsabiliza Emilio Crespo Correa, e a de Historia, dirixida por Ricardo 

Gurriarán Rodríguez. 

 

Presidencia de Honra 

 
D. Fernando González Laxe 

 

Comisión Executiva 

 
Presidente: Xan M.ª Castro Paz  
Secretario:  
Vogal e Tesoureira:  
Vogal:  
Vogal:  

Xestión dos 

documentos e 

política de 

ingresos 

 

Edificios 

Vía Edison, nº 1 C, Polígono do Tambre,  

15890 – Santiago de Compostela (Galiza) 

A Fundación localízase no Polígono do Tambre, na cidade de Santiago de 

Compostela, nun edificio construído no  2010 e compartido pola Unión Comarcal de 

Santiago de Compostela, FOREM e a propria Fundación. O local consta de dous 

andares, distribuíndose da seguinte maneira: 

1-primeiro andar: sala de expurgo, sala de reunións, sala de consulta e zona de 

reprografía. 

2-soto: dous almacéns onde se albergan o arquivo, biblioteca, e documentación sen 
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tratar. 

Fondos e 

outras 

coleccións 

custodiadas 

A Fundación 10 de Marzo custodia unha grande variedade de documentación 
organizada nos seguintes fondos documentais. 
 
ES.15078.AHF10M/01 Fernández Zunzunegui, Emilio 
ES.15078.AHF10M/02 Martínez, Amador 
ES.15078.AHF10M/03 Álvarez Fontela, Francisco 
ES.15078.AHF10M/04 García Villar, Benedicto 
ES.15078.AHF10M/05 Mourón, Nicasio 
ES.15078.AHF10M/06 Ascon 
ES.15078.AHF10M/07 Samedro, Anselmo 
ES.15078.AHF10M/08 Paz Pena, José Luis 
ES.15078.AHF10M/09 Costa Barroso, Santos 
ES.15078.AHF10M/10 Riveira Fernández, Miguel Ángel  
ES.15078.AHF10M/11 Peña Rey, Manuel 
ES.15078.AHF10M/12 Trepat Silva, Javier 
ES.15078.AHF10M/13 González Vidal, Francisco 
ES.15078.AHF10M/14 Guerreiro, Anxo 
ES.15078.AHF10M/15 SN de CCOO de Galicia 
ES.15078.AHF10M/16 Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de 
Betanzos  
ES.15078.AHF10M/17 Díaz, Marijé 
ES.15078.AHF10M/18 Barreiro Fernández, Xosé Ramón 
ES.15078.AHF10M/19 Sindicato Comarcal de Alimentación de Santiago 
ES.15078.AHF10M/20 Barros, Carlos 
ES.15078.AHF10M/21 Ezema, Ángel 
ES.15078.AHF10M/22 Fernández Pérez, José 
ES.15078.AHF10M/23 Gómez Alén, Fernando 
ES.15078.AHF10M/24 Bellet, Pedro 
ES.15078.AHF10M/25 Gurriarán, Ricardo 
ES.15078.AHF10M/26 Álvarez Carballido, David 
ES.15078.AHF10M/27 Alonso Montero, Xesús 
ES.15078.AHF10M/28 Martul, Luís 
ES.15078.AHF10M/29 Santidrián, Santiago 
ES.15078.AHF10M/30 Macía Salgado, Luis 
ES.15078.AHF10M/31 Dafonte, Carlos 
ES.15078.AHF10M/32 Paz Pena, Juan Carlos 
ES.15078.AHF10M/33 Veira Pino, Enrique 
ES.15078.AHF10M/34 Salgueiro, Ángel 
ES.15078.AHF10M/35 Piñeiro, José 
ES.15078.AHF10M/36 Redondo Abuín, Xesús 
ES.15078.AHF10M/37 Gómez Alén, José 
ES.15078.AHF10M/38 Carrera, Valentín 
ES.15078.AHF10M/39 Ascon 
ES.15078.AHF10M/40 Astano 
ES.15078.AHF10M/41 Bazán 
ES.15078.AHF10M/41 Amor Deus, Manuel 
ES.15078.AHF10M/42 Asociación Estudantes da Facultade  Ciencias (Santiago) 
ES.15078.AHF10M/43 Movimiento Democrático de Mujeres  
ES.15078.AHF10M/44 Asociación Galega da Muller 
ES.15078.AHF10M/45 Coordinadora Feminista Galega  
ES.15078.AHF10M/46 Jaime Sartorius 
ES.15078.AHF10M/47 Rafael Bárez|Manuel Rodríguez 
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ES.15078.AHF10M/48 Ascon 
ES.15078.AHF10M/49 Organización Sindical Española 
ES.15078.AHF10M/50 Vulcano  
ES.15078.AHF10M/51 Unión do Pobo Galego 
ES.15078.AHF10M/52 Organización Revolucionaria de los Trabajadores  
ES.15078.AHF10M/53 Partido dos Traballadores de Galicia-Unidade Comunista  
ES.15078.AHF10M/54 Partido Comunista de Galicia 
ES.15078.AHF10M/55 Partido Comunista de España 
ES.15078.AHF10M/56 Movimiento Comunista de España  
ES.15078.AHF10M/57 Liga Comunista Revolucionaria 
ES.15078.AHF10M/58 Izquierda Unida 
ES.15078.AHF10M/59 Esquerda Unida 
ES.15078.AHF10M/60 Esquerda Galega 
ES.15078.AHF10M/61 Comité Central do PCG(Casetes)  
ES.15078.AHF10M/62 Comisión Executiva SN Comisiones Obreiras(Casetes)  
ES.15078.AHF10M/63 Colección Xeral 
ES.15078.AHF10M/64 Colección de Adhesivos 
ES.15078.AHF10M/65 Colección de Carteis 
ES.15078.AHF10M/66 Estudantes da Universidade de Santiago 
ES.15078.AHF10M/67 Estudantes Revolucionarios Galegos  
ES.15078.AHF10M/68 Barreras 
ES.15078.AHF10M/69 Astano 
ES.15078.AHF10M/70 Bazán 
ES.15078.AHF10M/71          Santiago Álvarez Gómez 

Instrumentos 

de descrición, 

guías e 

publicacións 

Boletín Informativo do Arquivo Histórico do SN de CCOO de Galicia. Santiago de 
Compostela, Fundación 10 de Marzo, 1995. 
Guía de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras. Sevilla CCOO, 

Fundación El Monte, 2000. 

Censo-guía: 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 

ÁREA 
CUARTA 

ACCESO 

Horario de 

apertura 
 

Condicións e 

requirimentos 

para o uso e o 

acceso 

Os usuarios poderán ter acceso a documentación sempre que sexa por razóns 

xustificadas, como a investigación. Así o recolle a Lei de Patrimonio Histórico Español 

no artigo 52.3 onde di que se "habrá de permitir el estudio por los investigadores, 

previa solicitud razonada de estos". Non obstante, estará restrinxido o acceso á 

documentación actual, aínda en vigor e por tanto de carácter privado e persoal, non 

histórico. A súa vez poderá acceder a documentación sen restrición algunha o persoal 

da institución xeradora, sempre que o funcionamento da mesma o requira. 

 

Acceso libre con excepción das restricións impostas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 

de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. (B.O.E. de 14 de 

Decembro de 1999) e aqueloutras impostas pola propria dirección da Fundación. 

Accesibilidade 

Os usuarios dispoñen de diferentes vías de acceso incluíndo liñas de transporte 

público: 

Autobuses urbanos. 

Facilidades para persoas con discapacidade: Si 

ÁREA QUINTA SERVIZOS 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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Servizos de 

axuda á 

investigación 

  
 

Servizos de 

reprodución 

Hai servizo de reprodución documental 
Servizo de fotocopias: Si 
Servizo de microfilms: Non 
Servizo de fotografías: Non 
Servizo de reproducións dixitais: Non 

Espazos 
públicos 

 

ÁREA QUINTA CONTROL DA DESCRICIÓN 

Identificador 

da descrición 
1549875 

Identificador 

da institución 
ES. 15078. AHF10M 

Regras e/ou 

convencións 

International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, First Edition 

(ISDIAH) 

Estado de 

elaboración 
Final 

Nivel de 

detalle 
Completo 

Datas de 

criazón, 

revisión ou 

eliminación 

2018 

Linguas e 

escritura 
Galego 

Fontes 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm 

http://www.f10m.org/portada  
Boletín informativo do Arquivo Histórico do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras 
de Galicia, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 1995. 
Guía de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras. Sevilla CCOO, 
Fundación El Monte, 2000. 

Notas de 

mantemento 
 

 

 

 

 

 

 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://www.f10m.org/portada
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Anexo XII.- 

Ficha ISDIAH da Fundación Moncho Reboiras 

 

ÁREA PRIMEIRA IDENTIFICACIÓN 

Identificador ES. 15078. AFESGA 

Formas autorizadas 

do nome 

Fundación Moncho Reboiras para o estudo e a divulgación da realidade social 

e sindical na Galiza (FESGA) 

Formas paralelas do 

nome 

Fundación Moncho Reboiras para el estudio y la divulgación de la realidade 

social y sindical en Galicia (FESGA) [2011-2017] 

Outras formas do 

nome 

Fundación para o estudo e a divulgación da realidade social e sindical na 

Galiza (FESGA) [2004 - 2011]  

Arquivo Histórico da Confederación Intersindical Galega (CIG) 

Tipo de institución 

Titularidade: Arquivos de titularidade privada 

Categoría: Arquivos de Partidos Políticos e Sindicatos 

Subcategoría: Arquivos de Organización Sindical 

Xestión: Institución Privada 

Ciclo Vital: 

Arquivo Histórico 

ÁREA SEGUNDA CONTACTO 

Localización e 

enderezo 

Area xeográfica: Península Ibérica  
País: Estado Español 
CC.AA./1ª División: Comunidade Autónoma de Galicia 
Provincia/2ª División: Coruña (A) 
Municipio: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Núcleo de Poboación menor: 100.000 
Enderezo:  Rúa Miguel Ferro Caaveiro 10, Compostela (Galiza). 

Teléfono, fax e 

correo electrónico 

Teléfono: 986 197 632 
Fax: 986 262 781 
Correo electrónico: 

fesga@fesga.net 
Enderezo Web: 

http://www.fesga.org/  

Persoas de contacto 
Director: 
Apelidos: Mera Sánchez 
Nome: Manuel  

http://www.fesga.org/
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Cargo: Director e Secretario do Arquivo e a Biblioteca 
Data de Nomeamento:  

 
Informante: 
Apelidos: Diéguez Cequiel  
Nome: Uxío Breogán 
Cargo: Membro do Padroádego da Fundación. 
Data de cumprimentación: 2016-09-09 

ÁREA TERCEIRA DESCRICIÓN 

Historia da 

institución que 

custodia os fondos 

A FUNDACIÓN PARA O ESTUDO E A DIVULGACIÓN DA REALIDADE 
SOCIAL E SINDICAL NA GALIZA (FESGA) é unha Fundación galega 
constituída pola Confederación Intersindical Galega (CIG) en maio do 2004, 
coas seguintes finalidades: 

 Fomentar o estudo e a investigación sobre cuestións sociais e laborais, 
en xeral. 

 Realizar ou colaborar na investigación, estudo, formación e divulgación 
sobre a historia dos sindicatos e do movemento obreiro galego, 
particularmente do sindicalismo nacionalista. 

 Realizar ou colaborar na investigación, estudo, formación e divulgación 
sobre a historia de Galiza, especialmente os temas sociais e 
económicos, e a participación da nosa emigración nos movementos 
sociais no exterior. 

 Estudar a realidade actual da clase obreira galega e dos movementos 
sociais, así como a problemática nacional. 

 Divulgar na clase obreira galega e os movementos sociais do país outras 
experiencias exteriores. 

 Formar dirixentes e cadros sindicais, delegados e traballadores que 
desexen ter unha maior participación sindical. 

 Dar a coñecer as experiencias, análises e reflexións do sindicalismo 
galego, especialmente o nacionalista, a outras centrais sindicais do 
exterior e outros movementos sociais en xeral. 

 Ser depositaria dos arquivos da Confederación Intersindical Galega. 

 Recoller, catalogar, clasificar e dixitalizar a documentación referida ao 
movemento obreiro galego, especialmente ao sindicalismo nacionalista, 
así como do nacionalismo galego, en todos os campos de acción. 

 Facilitar a consulta aos estudantes e investigadores, da documentación 
arquivada na Fundación. 

 Divulgar e fomentar o estudo e investigación, no campo histórico e 
xurídico, daqueles temas que contribúan á mellora das condicións da 
clase obreira, así como doutras ciencias sociais. 

 
A fundación conta na actualidade cunha equipa técnica multidisciplinar, que 
abrangue os ámbitos administrativo, loxístico, docente, documental, 
audiovisual e de deseño. 
No ano 2011 mudou a súa denominación, pasando a chamarse Fundación 
Moncho Reboiras para o Estudo e a Divulgación da realidade social e sindical 
na Galiza. 
 
Liñas de actuación 
Actualmente, a Fundación Moncho Reboiras ten basicamente 6 liñas de 
actuación: 
1. Organización de cursos, xornadas e conferencias-coloquio de formación 
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sindical 
2. Edición de libros, cadernos, revistas e/ou folletos. Divulgación a través da 
Internet. 
3. Realización e edición de audiovisuais, principalmente en formato 
documental. 
4. Realización, edición e montaxe de exposicións divulgativas. 
5. Organización de eventos,  xornadas ou conferencias con finalidade 
divulgativa. Presenza da fundación en diferentes eventos, feiras ou encontros. 
6. Documentalismo. Recollida, catalogación, clasificación e dixitalización de 
documentación referida ao movemento obreiro galego, especialmente ao 
sindicalismo nacionalista, así como do nacionalismo galego en todos os 
campos de acción. Xestión do arquivo histórico da CIG. 
 
Fundación do arquivo: 
Data: 2004 
Existencia de Padroádego: Si – Padroádego da Fundación Moncho 

Reboiras 
Existencia de Asociación de Amigos do Arquivo: Non 
Integración no sistema arquivístico ou rede de arquivos: Si – Arquivo do 

Nacionalismo Galego; Sistema de Arquivos de Galicia 

Contexto cultural e 

xeográfico 

Galicia ou Galiza é unha nación sen Estado recoñecida internacionalmente en 
1933 e estabelecida xurídica e administrativamente desde 1978 como 
comunidade autónoma segundo a Constitución española co rango de 
nacionalidade histórica determinado no seu Estatuto de Autonomía, dentro do 
Reino de España e a Comunidade Europea. O seu territorio está situado no 
extremo noroeste da Península Ibérica e linda, ao leste, coas comunidades 
autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co océano Atlántico, ao 
norte co mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal. 
 
Ten como lingua propria o galego, de orixe común co portugués (ambas as 
dúas proveñen da lingua medieval coñecida como galego-portugués), e 
comparte oficialidade co castelán, que é oficial en toda España. 
 
Galicia posúe 2.748.695 habitantes (2014), cunha distribución demográfica 

que aglomera a meirande parte na franxa entre Ferrol e Vigo. Santiago de 

Compostela é a capital cun estatuto especial, dentro da provincia da Coruña. 

En Galicia, os núcleos urbanos con rango de cidade son sete, que segundo 

criterios demográficos son os seguintes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, 

Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol. 

Atribucións, fontes 
legais 

 Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 
de xuño de 1985) 

 Decreto 307/1989, de 23 de Novembro, polo que se regula o sistema de 
Arquivos e o Patrimonio Documental de Galicia (DOG do 1 de febreiro de 
1990, corr. de erros publicada no DOG de 7 de marzo). 

 Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio cultural da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG de 08 de novembro de 1995) 

 Estatutos da Fundación Moncho Reboiras. 

 Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. 
(DOG do 7 de outubro de 2014) 

 Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego. 

 Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
Fundacións de Interese Galego. 
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 Lei 5/2016, de 4 de maio, de Patrimonio Cultural de Galicia (DOG do 16 de 
Maio de 2016) 

Estrutura 

administrativa 

O Padroádego da Fundación MONCHO REBOIRAS para o estudo e a 
divulgación da realidade social e sindical na Galiza (FESGA) está conformado 
polas seguintes persoas: 
 
Presidencia 

 
Xesús E. Seixo Fernández 

Comisión Executiva 

 
Presidente: Manuel Mera Sánchez  
Secretario: Manuel Mera Sánchez  
Uxío Breogán Diéguez Cequiel 
Margarida Corral Sánchez 
Francisco Miranda Vigo 

Xestión dos 

documentos e 

política de ingresos 

A Fundación Moncho Reboiras é depositaria do arquivo histórico da CIG, no 
que figuran ademais materiais das súas organizacións antecedentes. 
 
Xa desenvolveu proxectos de dixitalización e dispoñibilización on line de 

recursos documentais, e na actualidade estase a desenvolver un novo sitio 

web da fundación na que entre outros estarán colgados materiais proprios e 

dixitalizados. 

Edificios 
Rúa Miguel Ferro Caaveiro 10. 

15705 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Fondos e outras 

coleccións 

custodiadas 

A Fundación Moncho Reboiras (para o Estudo e Divulgación da Realidade 
Social e Sindical na Galiza) está conformado, maioritariamente, polos fondos 
documentais da Confederación Intersindical Galega (CIG). 
 
I) ENTIDADES E ORGANIZACIÓNS DAS QUE SE DISPÓN 
DOCUMENTACIÓN. 
 
A.- Organizacións políticas (orde cronolóxica) 
 
A.P1.- Unión do Povo Galego (UPG) . 
A.P2.- Asemblea Nacional- Popular Galega (AN-PG); AN-PG/UPG; Bloque 
Nacional-Popular 
Galego (BN-PG) – Bloque; Bloque-Partido Socialista Galego (Bloque-PSG). 
A.P3.- Bloque Nacionalista Galego (BNG). 
A.P4.- Outras organizacións galegas. 
Mocidade 
A.PM1.- Unión da Mocidade Galega (UMG). 
A.PM2.- Galiza Nova. 
 
B.- Organizacións sindicais 
 
B.S1.- Comisiós Labregas (CC.LL.). 
B.S2.-Sindicato Obreiro Galego (SOG), Unión de Traballadores do Ensino de 
Galiza (UTEG); Unión de Traballadores da Banca de Galiza (UTBG); Unión de 
Traballadores da Sanidade de Galiza (UTSG); Sindicato Galego de 
Traballadores do Mar (SGTM) . 
B.S3.- Comisións Mariñeiras (CC.MM). 
B.S4.- Intersindical Nacional Galega (ING); Intersindical Nacional dos 
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Traballadores Galegos 
(INTG); Confederación Xeral de Traballadores Galegos (CXTG). 
B.S5.- Confederación Intersindical Galega. 
B.S6.-Organizacións internacionais. 
 
C.- Movemento estudantil 
 
C.ME1.- Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). 
C.ME2.- Comités Abertos de Facultade (CAF). 
 
D.- Movemento en defensa do idioma galego 
D.MDL1.- A Mesa pola Normalización Lingüística. 
D.MDL2.- Movimento Defesa da Língua. 
 
E.- Outros movementos sociopolíticos 
 
F.- Boletíns e Medios de Comunicación 
 
G.-Fundo Oral 

Instrumentos de 

descrición, guías e 

publicacións 

Cadro de clasificación/Relación de fondos: 

http://arquivodonacionalismogalego.info/?page_id=12  

ÁREA CUARTA ACCESO 

Horario de apertura 10.30 a 15.00 os luns, xoves e venres 

Condicións e 

requirimentos para o 

uso e o acceso 

Os usuarios poderán ter acceso a documentación sempre que sexa por 

razóns xustificadas, como a investigación. Así o recolle a Lei de Patrimonio 

Histórico Español no artigo 52.3 onde di que se "habrá de permitir el estudio 

por los investigadores, previa solicitud razonada de estos". Non obstante, 

estará restrinxido o acceso á documentación actual, aínda en vigor e por tanto 

de carácter privado e persoal, non histórico. A súa vez poderá acceder a 

documentación sen restrición algunha o persoal da institución xeradora, 

sempre que o funcionamento da mesma o requira. 

 

Acceso libre con excepción das restricións impostas na Lei Orgánica 15/1999, 

de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. (B.O.E. de 

14 de Decembro de 1999) e aqueloutras impostas pola propria dirección da 

Fundación. 

Accesibilidade 

Os usuarios dispoñen de diferentes vías de acceso incluíndo liñas de 

transporte público: 

Autobuses urbanos. 

Facilidades para persoas con discapacidade: Si 

ÁREA QUINTA SERVIZOS 

Servizos de axuda á 

investigación 

 Formación 
A Fundación Moncho Reboiras desenvolve unha programación anual de 
cursos de Formación Sindical , agrupados en diferentes temáticas: Lexislación 
laboral; Negociación colectiva; Nóminas e Seguridade Social; Liquidacións e 
indemnización por despido; Conceptos básicos de economía; Historia do 
movemento obreiro e das relacións sociais e políticas desde 1800; e 

http://arquivodonacionalismogalego.info/?page_id=12
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Comunicación e habilidades sociais. 
Alén desa programación cada ano desenvólvense accións formativas de 
carácter específico e/ou complementar, así como Conferencias de Formación 
Sindical. 
Tal e como se indica no epígrafe de publicacións a Fundación Moncho 
Reboiras é autora e editora de numeroso material didáctico proprio. 
 
Publicacións e comunicación 
Desde a súa criazón, FESGA ten elaborado e editado un importante número 
de publicacións, en diferentes formatos (libro ou monografía, cadernos, 
folletos e revistas), sintetizando a pretensión de ofrecer materiais de calidade 
co obxectivo de que estes acadasen a máis ampla difusión. 
 
Audiovisuais 
Conscientes da crecente relevancia dos soportes audiovisuais, a fundación 
tenlle dado un importante pulo á criazón videográfica, fundamentalmente en 
formato documental. 
Alén dos materiais xa mencionados, Fundación Moncho Reboiras desenvolve 
actividades de filmado e edición de vídeos específicos de/para actos, eventos 
ou procesos mobilizadores relacionados coas súas finalidades. Así mesmo 
ten realizado entrevistas en vídeo que foron dispoñibilizadas na Internet para 
o seu acceso público. 
 
Exposicións 

Outro dos soportes cos que a Fundación Moncho Reboiras traballa na 

divulgación son as exposicións. Algunhas delas foron itinerantes, percorrendo 

non só diferentes puntos da xeografía galega senón tamén algúns lugares do 

resto do Estado español. 

 

Documentalismo 
A Fundación Moncho Reboiras é depositaria do arquivo histórico da CIG, no 
que figuran ademais materiais das súas organizacións antecedentes. 
Xa desenvolveu proxectos de dixitalización e dispoñibilización on line de 

recursos documentais, e na actualidade estase a desenvolver un novo sitio 

web da fundación na que entre outros estarán colgados materiais proprios e 

dixitalizados. 

Servizos de 

reprodución 

Hai servizo de reprodución documental 
Servizo de fotocopias: Si 
Servizo de microfilms: No 
Servizo de fotografías: Si 
Servizo de reproducións dixitais: Si 

Espazos públicos  

ÁREA SEXTA CONTROL DA DESCRICIÓN 

Identificador da 

descrición 
 

Identificador da 

institución 
ES.15078.AFESGA 

Regras e/ou 

convencións 

International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, First 

Edition (ISDIAH) 
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Estado de 

elaboración 
Final 

Nivel de detalle Completo 

Datas de criazón, 

revisión ou 

eliminación 

2018 

Linguas e escritura Galego 

Fontes 
http://www.fesga.org/ 

http://arquivodonacionalismogalego.info/  

Notas de 

mantemento 
 

 

http://www.fesga.org/
http://arquivodonacionalismogalego.info/

