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Os arquivos municipais no Sistema de
Arquivos de Galicia: novos retos.
Marisé Piñón López
Marina García Pita.

n Resumo:

Relatorio sobre a política autonómica galega en materia de arquivos municipais, a
planificación das actuacións desenvolvidas, os principais fitos alcanzados e a análise da
situación actual. A configuración do Sistema de Arquivos de Galicia como plataforma de
coordinación e colaboración dos arquivos municipais para responder aos novos retos que
demanda a administración electrónica e a sociedade.
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n 1. Programas de actuación nos arquivos municipais galegos

Calquera política pública debe partir dunha análise da situación, unha planificación que
defina uns obxectivos claros e unhas estratexias ou programas de actuación1. A Xunta
de Galicia, a través da consellería de Cultura, como competente en materia de arquivos
e patrimonio documental desenvolve programas de actuación nos arquivos municipais
de Galicia que abarcan os seguintes ámbitos: organización de fondos documentais,
conservación preventiva, informatización documental, restauración de documentos,
dixitalización de documentos, promoción e difusión dos documentos e das actividades
do arquivo.
Os programas de actuación nos arquivos municipais de Galicia iniciáronse no ano 1988
e continúan ata a actualidade.
Neste período, entre o 1988 e 2015 leváronse a cabo 1133 actuacións nos arquivos
municipais de Galicia nas liñas de actuación citadas e que se refiren na seguinte táboa:
1. García Pita, Marina. Arquivos Municipais de Galicia. Planificación e programas de actuación. B.Aur. XLI-XLII p. 227-241.
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Actuación realizada

Nº total de actuacións

Nº de concellos beneficiados

Organización de fondos documentais

649

312 2

Conservación preventiva

287

149

Informatización

186 3

186

Restauración de documentos

2

2

Dixitalización de documentos

9

7

Promoción e Difusión

314

314

2 3

Gráfica de actuacións

Organización.
No ano 1987 ANABAD publicaba un informe sobre o estado actual dos arquivos municipais
en Galicia e o panorama era desolador: total abandono dos arquivos e os seus fondos,
locais deficientes, ausencia de métodos de preservación ambientais e biolóxicos, fondos
totalmente desorganizados, inexistencia de instrumentos de descrición, falta de persoal
formado e especializado e ausencia de normas legais relativas a arquivos e patrimonio
documental.4
En medio deste caos hai que destacar a labor realizada pola Deputación Provincial de
Pontevedra coordinándose cos técnicos e grupos de bolseiros e contratados temporais
para acometer ás tarefas de organización dos arquivos municipais da provincia cuxo
traballo continúa ata hoxe en día.
Partindo da labor pioneira que co obxectivo da normalización na organización de arquivos
inician os arquiveiros da Deputación de Pontevedra e os do Arquivo Municipal de Betanzos,
iníciase no ano 1988 o programa de organización de arquivos municipais de Galicia.

2. Os concellos de Oza-Cesuras e Carballleda de Valdeorras non se sumaron ao programa de organización
3. Dos 186 arquivos informatizados, 179 foron informatizados coa aplicación Xaral e 7 en Albalá
4. Lauroba Sánchez, Mª del Mar e outros: Informe preliminar sobre el estado actual de los archivos municipales en Galicia.
Actas das I Xornadas de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia. ANABAD-GALICIA, A
Coruña, 16-18 de outubro de 1987 p115-155.
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Para a execución deste programa, o Grupo de traballo de arquiveiros da Administración
local de Galicia implicouse na elaboración dun cadro de clasificación normalizado para
os fondos municipais, consensuado máis tarde na Mesa Nacional de Arquivos da
Administración Local.
■■ Grazas á Mesa avanzouse na normalización dos arquivos municipais, non
só co cadro de clasificación senón coas ferramentas arquivísticas básicas
dispoñibles para todos os arquivos municipais e que a Consellería de
Cultura, órgano coordinador do Sistema de Arquivos de Galicia, asume e
utiliza para a organización, normalización e servizo dos arquivos municipais.
Baseándose nos datos do Censo-Guía de Arquivos de España, a Consellería de Cultura
planificou a intervención nos arquivos municipais, coa intención de organizalos e así protexer
e difundir o seu patrimonio documental.
Iniciouse o programa de organización de fondos municipais no ano 1988 e continúa a día
de hoxe. Os concellos da provincia de Pontevedra foron organizados e están coordinados
polos arquiveiros da Deputación Provincial de Pontevedra, coa que colaboramos a través
de convenios.
Coa organización dos arquivos recóllense os datos básicos de localización do arquivo
e realízase o inventario dos fondos documentais, cun cadro de clasificación uniforme e
normalizado.
Nestes anos realizáronse un total de 581 actuacións na organización de arquivos
municipais. A meirande parte destas actuacións, 525, leváronse a cabo con programas
de bolsas de formación, a través de convocatorias anuais ou bianuais publicadas pola
Consellería da Cultura dende o ano 1988. Os bolseiros son licenciados universitarios,
ou con titulación equivalente, segundo o Espazo europeo de Educación Superior, cunha
configuración curricular na que predomine a formación en Historia e/ou Arquivística. Os
bolseiros son destinados nos arquivos municipais e tutelados, coordinados e dirixidos polos
servizos técnicos da Consellería de Cultura, polos arquiveiros municipais que se suman
ao proxecto e por técnicos contratados para a coordinación das bolsas.
O resto das actuacións realizáronse a través de convenios de colaboración asinados cos
concellos e a Deputación de Pontevedra para organización de arquivos.
Dende o ano 2013 a Consellería de Cultura convoca axudas destinadas á colaboración
no financiamento de actuacións en materia de arquivos para arquivos de entes locais,
nunha proporción de 80 - 20. Unha das liñas de actuación é a organización de fondos
documentais dos arquivos galegos e o seu tratamento arquivístico. Esta liña de actuación
é máis solicitada polas universidades e entidades sen ánimo de lucro que polos concellos.
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Gráfico evolución das actuacións en organización de arquivos municipais

No ano 2015 finaliza unha primeira fase do programa de organización de arquivos municipais
ao completar a organización en todos os arquivos municipais de Galicia.
No ano 2016 iníciase unha nova fase na que ten prioridade a revisión e actualización dos
arquivos organizados nos anos 1990 e que aínda están sen informatizar. Son 60 arquivos
de concellos moi pequenos, basicamente da provincia de Ourense e Lugo.
Conservación preventiva.
As actuacións cara a conservación preventiva dos fondos documentais é unha liña de
actuación que pretende actuar na mellora das instalacións nos arquivos municipais para
dotalos de locais adecuados e permanentes.
As intervencións van dirixidas a financiar a adaptación de locais para dispoñer do espazo
necesario nos depósitos e zonas de traballo. Os proxectos, asesorados e revisados
polos servizos técnicos, deben adecuarse ás recomendacións de carácter técnico para
as edificacións de arquivos.
No relativo ao equipamento dos depósitos prefírese, sempre que sexa posible, o sistema
de andeis compactos, que aporta maior capacidade nun espazo sempre escaso e en
continuo crecemento. As actuacións contemplan a, instalación de deshumidificadores.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 152 n

24

30

29

24

27

27

24

25

28

28

48

35

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4

23

1997

5

24

1996

2015

26

1995

20

28

1994

2014

25

1993

2013

19

1992

0

17

1991

22

35

1990

2012

33

1989

2011

3

16

1988

Gráfica da evolución das actuacións en conservación preventiva.

Informatización.
Nos arquivos municipais iniciouse no ano 2000 a informatización dos inventarios en bases
de datos. No ano 2003 comezouse a implantación de XARAL, aplicación de xestión
de arquivos da administración local, baseada na descrición multinivel, coa macro e
microdescrición. Esta aplicación foi desenvolta para arquivos pequenos e sostida pola
Xunta de Galicia, sen repercusión económica para os concellos.
O Sistema de Xestión de Arquivos implantado nos arquivos xestionados pola Xunta de
Galicia, co nome comercial de Albalá, estendeuse a aqueles arquivos municipais que o
demandaron e que contaban con persoal técnico.
Así pois, a informatización nos arquivos municipais comeza a partires do ano 2000 coa
creación de bases de datos, cun deseño sinxelo e fácil de manexar, estaba pensado
basicamente para a recollida de información dos bolseiros nas campañas de organización
de arquivos municipais. Consta dunha cabeceira cos datos do arquivo: enderezo,
localidade, CP, provincia, nome do arquiveiro, nome do bolseiro, nome do coordinador, ano
de organización. A táboa de descrición consta dos campos fondo, sección, subsección,
agrupación de serie, cos seus respectivos códigos, serie e subserie.
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No ano 2003 ponse en funcionamento XARAL, programa de xestión da información de
arquivos da Administración Local. É un desenvolvemento encargado pola Consellería de
Cultura para dar soporte informático ao programa de organización e descrición de arquivos
municipais. Está pensado para a súa distribución en arquivos municipais pequenos, que
non están dotados de persoal técnico arquiveiro. Basicamente é utilizado polos concellos
para consulta de documentos e algunha vez para a actualización con novos ingresos.

XARAL é unha base de datos composta por varias táboas relacionadas entre si. Consta
de varios módulos: xestión ou descrición, consultas, listaxes e táboas auxiliares.
A súa estrutura baséase na norma ISAD(G) de descrición arquivística. Permite a descrición
multinivel, agrupados na macrodescripción, con oito niveis: fondo, sección, subsección,
agrupación documental, agrupación de series, 2ª agrupación de series, serie e subserie;
e na microdescrición para os niveis físicos: unidade de instalación, unidade documental
composta ou simple.
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O acceso é a través de tres tipos de usuarios:
■■ Consulta: só permite realizar consulta de listaxes e inventarios sen modificar
nada. Usuario tipo: Persoal das oficinas do concello.
■■ Operador: Pode introducir datos e modificalos, consultar e imprimir listaxes
e inventarios, engadir series documentais que estean dadas de alta no
cadro de clasificación, pero non pode crear series novas nin modificar o
cadro de clasificación. Usuario: Bolseiro de arquivos, persoal contratado
polo concello...
■■ Administrador: Pode modificar o cadro de clasificación: crear fondos, dar de
alta series, crear usuarios…Usuario: Técnico arquiveiro ou no seu defecto
persoal da Subdirección de Arquivos.
Facilita a elaboración dos seguintes instrumentos de descrición: inventarios, índices ou
catálogos.
Xestiona táboas auxiliares de autoridades, materias, lugares (nomenclátor da Xunta de
Galicia),series e subseries. As buscas son moi sinxelas permite a consulta directa ou por
texto libre,tamén por autoridades, signaturas ou nomes de lugares.
Albalá foi aplicación para a xestión da información dos arquivos, adaptado á normativa
internacional en materia de descrición documental. A aplicación dispoñía das ferramentas
para a xestión da información, dos usuarios, consulta e acceso á base de datos, control
de transferencias, de autoridades, módulo multimedia, módulo web con acceso a través
de opacs é módulo ofiweb que permitía a transferencia da información dende as unidades
administrativas á aplicación utilizando internet, sen necesidade de ter instalado o programa.
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A conexión se establecía a través da rede corporativa da Xunta de Galicia ou a través de
CITRIX.
Os concellos que traballaron con esta aplicación foron: A Coruña, Ferrol, Narón, Foz,
Ames, Ortigueira e Cariño.
A aplicación Albalá acaba de ser substituída por outra que se comercializa co nome de
Digiarch, actualmente en fase de implantación nos arquivos. É un dos compoñentes do
Arquivo Dixital de Galicia, como sistema de descricións arquivísticas integrado no Arquivo
electrónico patrimonial, no que xa participan algúns arquivos municipais.
Restauración.
A conservación de documentos en perigo de desaparición polo seu estado, atacados pola
humidade, fungos e organismos xilófagos, fai imprescindible acometer a súa restauración.
Así, esta liña de actuación acometeuse , non só pola necesidade de conservar o patrimonio
documental en mal estado, senón tamén e sobre todo, como paso previo á dixitalización
dos documentos.
Os programas de restauración presentados nun proxecto técnico inclúen a análise das
patoloxías que afectan aos documentos e a proposta de intervención, especificando
técnicas e produtos a utilizar e unha estimación de custos.
Estableceuse como prioritario restaurar as actas dos plenos, documentos de alto valor
administrativo, xurídico e histórico e, dependendo do orzamento dispoñible, acométese
nunha ou varias fases.
Despois de varios anos, comprobouse que estas propostas son de difícil execución pola
falta de profesionais públicos e privados no campo da restauración en papel, polo que
esta liña de actuación non tivo moito desenvolvemento.
Dixitalización.
Outra liña de actuación de recente implantación é a dixitalización de documentos nos
arquivos municipais, que ten dúas xustificacións: a preservación e a difusión.
Como método de conservación preventiva substitúe a utilización dos orixinais e evita
o seu deterioro ao tempo que permite a difusión na rede. É unha medida de control
medioambiental positiva porque ao facilitar aos usuarios copias dixitais contribúe á política
“cero papel”. Por outra parte, o prezo á baixa dos aparellos para a dixitalización, escáneres
e cámaras fotográficas dixitais, permiten a xeneralización desta técnica.
As aplicacións informáticas permiten vincular as imaxes con rexistros descritivos e a súa
difusión vía web.
É unha ferramenta que ten demostrada a utilidade porque fai visible o arquivo á propia
organización municipal e aos usuarios.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 157 n

A estratexia a seguir nesta liña de actuación é facer unha planificación establecendo
prioridades e aproveitando os proxectos que dentro da configuración do arquivo dixital
e da memoria dixital de Galicia contan con procesos xa normalizados e con dotación de
recursos (ARPAD, Memoria Dixital de Galicia...)
Promoción e difusión.
A través do Portal de Arquivos de Galicia, plataforma de acceso ao Sistema de Arquivos
de Galicia, na dirección www.arquivosdegalicia.org, se facilita o acceso á información
básica dos arquivos municipais, ás súas páxinas webs e ás bases de datos de descrición
documental así como aos documentos dixitalizados dos arquivos.
O portal vincula toda a información dos arquivos municipais de Pontevedra coa páxina da
Deputación Provincial de Pontevedra, cuxo Servizo de Arquivo e Patrimonio documental
xestiona e da soporte ao sistema de arquivos da súa provincia.
A suma destas dúas iniciativas proporciona información de todos os arquivos municipais e
os seus fondos. Nos arquivos que non teñen a aplicación web pódese descargar o cadro
de clasificación de fondos documentais.
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n 2. Análise da situación actual

No ano 2014 comezou a recollida de datos para a actualización do Censo de Arquivos de
Galicia como instrumento de control e información que proporcione os datos necesarios
para realizar a planificación de obxectivos e actuacións no ámbito dos arquivos e do
patrimonio documental.
Nunha primeira fase, os bolseiros da campaña de 2014/2015 destinados nos Arquivos
Históricos Provinciais e no Arquivo do Reino de Galicia comezan a recollida de datos cada
un na súa provincia, baixo a supervisión dos directores dos arquivos.
Nesta primeira fase os datos a recoller obtéñense das distintas fontes propias ou publicadas
nas webs ou en papel. Son os datos que identifican ao arquivo e aos fondos que custodian.
Outros datos que requiren realizar medicións, datos económicos, estatísticas, etc. serán
recabados noutra fase.
Da institución de arquivo apórtase a información estruturada segundo a norma ISDIAH,
Norma Internacional de Descrición de Institucións que custodian fondos de arquivo. A
información sobre os seus fondos documentais está estruturada segundo a norma ISAD(G),
Norma Internacional para a Descrición Arquivística.
Como punto de partida, e en espera dunha aplicación que nos permita difundir os datos
recollidos, elaborouse unha base de datos con táboas relacionais e campos baseadas
nas ditas normas .
A base de datos está formada por 7 táboas relacionadas entre si, nas que a dependencia
entre a institución e os fondos faise a través do código de referencia.
As táboas 1-6 conteñen os campos da norma ISDIAH para descrición das institucións,
a táboa 7 contén os campos da táboa ISAD (G) para descrición de fondos documentais.
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Por provincias os 314 arquivos municipais distribúense en: A Coruña 93, Lugo 67, Ourense
92, Pontevedra 62.
Concellos con persoal técnico arquiveiro con dotación de praza nos orzamentos da entidade
CONCELLOS POR POBOACIÓN

NÚMERO DE CONCELLOS

CONCELLOS CON ARQUIVEIRO

Porcentaxe %

> 70.000 hab. < 300.000 hab.

7

535

71,42%

> 30.000 hab. < 40.000 hab.

5

5

100%

> 20.000 hab. < 30.000 hab.

10

9

90%

> 10.000 hab. < 20.000 hab.

35

13

37,14%

< 10.000 hab.

257

9

3,50%

TOTAIS

314

41

13,05%

5

n 3. O sistema de arquivos de galicia

O Sistema de Arquivos de Galicia é a estrutura organizativa e a plataforma de colaboración
dos arquivos galegos, coordinados pola consellería competente en materia de arquivos
e patrimonio documental e apoiada por órganos de asesoramento e colaboración. Os
arquivos, centros e sistemas configuran unha rede na que, respectando a capacidade
e independencia organizativa de cada institución, créanse pontes e se producen as
5. A documentación histórica do concello de Santiago de Compostela está depositada no AHUSC, pero o Concello
non conta con praza de arquiveiro municipal nos orzamentos da entidade.
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sinerxías favorables no cumprimento das súas funcións no ámbito da xestión documental
e o acceso á información e aos documentos e na protección e difusión do patrimonio
documental de Galicia.
Os arquivos municipais forman parte do Sistema de Arquivos de Galicia, tal como establece
a Lei 7/2014, do 26 de setembro de arquivos e documentos de Galicia, que é o marco
lexislativo para todo o Sistema.
A lei de arquivos e documentos de Galicia respecto aos arquivos das deputacións
provinciais destaca o seu papel na prestación de servizos de asesoramento e apoio aos
arquivos municipais, especialmente necesario nos arquivos pequenos, de menos de 10.000
habitantes, que en Galicia son a inmensa maioría, 257 dun total de 314, segundo o último
censo consultado .Con este obxectivo as deputacións provinciais, en coordinación coa
Xunta de Galicia, son quen de elaborar plans de actuación nos arquivos municipais, que
formen parte dun plan de arquivos de Galicia.
A lei de arquivos e patrimonio documental incide na creación dun servizo mancomunado
de arquivo pensado para adoptarse nos concellos con poucos habitantes e sen grandes
recursos económicos, propoñendo compartir persoal ou compartir edificio, sen embargo, as
mancomunidades que funcionan con éxito para certos servizos non o teñen neste ámbito.
Os arquivos da Administración local, municipais e de deputacións, están representados nos
órganos de asesoramento como son o Consello de Arquivos de Galicia e o Consello de Avaliación
Documental a través da FEGAMP.

Consello de Arquivos de Galicia:
O Consello de Arquivos de Galicia, creado por Decreto 25/2016, do 3 de marzo, constituíuse
o 13 de xullo de 2016, como órgano colexiado, consultivo de asesoramento, cooperación
e participación en materia de arquivos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. O
decreto regula a súa composición e funcionamento de conformidade co disposto no artigo
33 e na disposición transitoria primeira da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e
documentos de Galicia.
O Consello de Arquivos de Galicia, no que están representados os arquivos municipais,
ten como funcións, entre outras, propor actuacións e iniciativas en relación co mellor
funcionamento do Sistema de Arquivos de Galicia e para a protección e difusión do
patrimonio documental, así como, propor políticas activas para contribuír á transparencia
e o acceso á información pública e á reutilización de datos en poder das administracións.
A estrutura operativa do consello é a creación de grupos de traballo que analicen as
propostas en concreto dos seguintes ámbitos:
1. Censo de arquivos e patrimonio documental de Galicia
2. Normativa de arquivos e documentos de Galicia
3. Plan de arquivos de Galicia
4. Plan de dixitalización de fondos documentais de Galicia
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Consello de Avaliación Documental de Galicia
O Consello de Avaliación Documental de Galicia, foi creado polo Decreto 15/2016 do 14
de xaneiro, que regula a súa composición e funcionamento, así como o procedemento
de avaliación e selección de documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia,
de conformidade co sinalado nos artigos 34 e 19.2 da Lei 7/2014, do 26 de setembro,
de arquivos e documentos de Galicia de 2016.
O Consello de Avaliación Documental ten como finalidade o estudo e ditame na cualificación
e utilización de documentos públicos, así como a súa integración nos arquivos, o réxime
de acceso e de vixencia administrativa no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, polo
tanto, afecta á documentación e arquivos municipais.
No seu funcionamento está prevista a constitución de grupos de traballo que, para o
ámbito da Administración local, estará composto polo vogais do propio consello e por
técnicos de arquivos de concellos e deputacións.
Estes grupos, ademais de planificar un programa de avaliación, presentarán propostas
de estudos de series documentais realizados polos técnicos de arquivos. Este consello
é compatible coa existencia de consellos propios noutras institucións sobre as que este
ten carácter de superior, polo que, as súas propostas serán informadas neste. As series
documentais aprobadas por outros consellos serán validadas e incorporadas a un rexistro
xeral de series avaliadas.
No Portal de Arquivos de Galicia, haberá un espazo para estes consellos para facer pública
e accesible toda a información, que no caso do Consello de Avaliación Documental incluirá
os estudos de series, as táboas de avaliación e o rexistro de series avaliadas e eliminadas.
De igual xeito, está deseñada una plataforma colaborativa para facilitar o traballo dos
participantes nestes grupos.
n 4 Novos retos e demandas sociais

A administración electrónica
A administración electrónica non é algo recente. O estado das tecnoloxías da información
e a comunicación permite dende hai anos a posibilidade de levar a cabo a tramitación
electrónica dos procedementos administrativos.
A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, xa recollía nos seus artigos o impulso por parte
da administración ao emprego e a aplicación das tecnoloxías e medios electrónicos,
informáticos e telemáticos co obxecto de desenvolver a súa actividade e o exercicio das
súas competencias así como a posibilidade de que os cidadáns puidesen relacionarse
coas administracións públicas a través de técnicas e medios electrónicos informáticos ou
telemáticos cando isto fose compatible cos medios técnicos de que dispuxesen estas.

n Os arquivos da Administración local

II Xornadas Fundación Olga Gallego 162 n

Coa evolución tecnolóxica, os cidadáns afanse ás relacións telemáticas o que implica
que as administracións públicas non poden quedar á marxe da realidade social e deben
permitir e impulsar as relacións electrónicas dos cidadáns con elas.
O impulso definitivo á integración da tecnoloxía na actividade das administracións públicas
prodúcese coa publicación da Lei 11/2007, de 22 de xuño de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos, coa que pasa a ser unha obriga o que na lei 30/92 era
opcional e recomendable.
A lei supón un cambio trascendental no modelo establecido de relación co cidadán.
Declara que o propósito da administración electrónica é a utilización das TIC (tecnoloxías
da información e comunicación) na actividade administrativa coa finalidade de mellorar
a calidade e a accesibilidade dos servizos públicos. Regúlase a utilización das TIC na
actividade administrativa nas relacións entre administracións públicas, así como nas
relacións dos cidadáns con estas coa finalidade de garantir os seus dereitos, no tratamento
común entre eles e a validez e eficacia da actividade administrativa en condicións de
seguranza xurídica.
O seu ámbito de aplicación son as administracións públicas do Estado, Comunidades
Autónomas e Local, nas súas relacións cos cidadáns e ás relacións interadministrativas.
Este escenario regulamentario complétase con outras normas básicas que deben dirixir
calquera actuación no marco de desenvolvemento da administración electrónica. Así, a
Lei 59/2003, do 19 de decembro de sinatura electrónica, o Real Decreto 3/2010, do 8
de xaneiro polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS), que establece
as medidas de seguridade informática para garantir a autenticidade, confidencialidade e
integridade dos datos almacenados ou transmitidos e dos servizos que estes sistemas
e redes ofrecen ou fan accesibles, o Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro polo que
se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade: é a capacidade dos sistemas
de información para intercambiar datos e permitir compartir tecnoloxía, información e
coñecemento entre eles. Introduce criterios e recomendacións de normalización e de
conservación da información. O artigo 21.2 refire que as administracións públicas crearán
repertorios electrónicos, complementarios e equivalentes en canto á súa función aos
arquivos convencionais destinados a cubrir o conxunto do ciclo de vida dos documentos
electrónicos.
Finalmente, temos que destacar a nova Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemiento
administrativo común das administracións públicas, que no seu artigo 17 refírese ao arquivo
dos documentos e regula que cada administración deberá manter un arquivo electrónico
único dos documentos electrónicos que correspondan a procedementos finalizados, nos
termos establecidos na normativa reguladora aplicable. Tamén a Lei 40/2015 de réxime
xurídico do sector público, regula no artigo 46 o arquivo electrónico de documentos.
Actuacións realizadas
No ámbito local, a administración tivo como punto de partida o Plan Avanza, no ano
2005 impulsado polo Ministerio de Industria, Energía y Turismo e coa colaboración das
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Deputacións Provinciais, co obxectivo de utilizar as TIC como ferramenta de crecemento
económico, territorial e social, considerando como estratexia a posta en funcionamento
dos servizos públicos dixitais.
No ano 2013 apróbase a Axenda Dixital para España, estruturada en torno a varios
obxectivos, entre eles mellorar a e-administración e adoptar solucións dixitais para unha
prestación eficiente dos servizos públicos, co fin de incrementar a eficiencia e eficacia
das nosas administracións e optimizar o gasto público, mantendo ao mesmo tempo uns
servizos públicos universais e de calidade. A participación cidadá e a utilización de canles
electrónicos para a comunicación entre cidadáns, empresas e administración son factores
clave.
Para desenvolver este obxectivo, a Axenda Dixital estableceu o desenvolvemento dun Plan
de Acción de Administración Electrónica da Administración General do Estado que permite
acercar a administración aos cidadáns e as empresas, incrementar os niveis de uso da
administración electrónica, racionalizar e optimizar o emprego das TIC nas administracións
públicas, aumentar a colaboración entre as distintas administracións e romper a brecha
dixital que separa xeograficamente o centro da periferia.
No ano 2010 xurde en Galicia a Axenda Dixital de Galicia 2014.gal que avanza o concepto
de Gobernanza electrónica ou e-Goberno, isto é, introducir as TIC en todos os ámbitos
dos servizos públicos: e-Sanidade, e-Educación,e-Xustiza, e-Concellos, impulsando a
modernización da administración e facilitando e mellorando o acceso aos servizos públicos.
A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha nova estratexia tecnolóxica global rexional que
establece as pautas para dar continuidade aos logros tecnolóxicos acadados neste último
período e avanzar en novas solucións, en concreto o Plan de Administración e Goberno
Dixital con horizonte 2020. Representantes de entidades locais de Galicia, concellos e
deputacións provinciais, participan na identificación daqueles ámbitos de actuación que
con carácter rexional constitúense de maior interese para o desenvolvemento dixital no
ámbito local.
Situación actual
Segundo o informe “SI a Administración electrónica nos concellos de Galicia, edición
2016” realizado pola AMTEGA, practicamente a totalidade dos concellos de Galicia contan
con páxina web a disposición da cidadanía. A sede electrónica nas entidades xa é unha
realidade en mais da metade dos concellos galegos. 4 de cada 5 concellos permite facer
algunha tramitación telemática dos seus procedementos.
Segundo unha enquisa realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e
Modernización de Galiza (AMTEGA) a porcentaxe media de concellos que necesitan
mellorar, cambiar ou adquirir aplicacións, programas e plataformas informáticas de xestión
interna sitúase no 36%.
As porcentaxes mais altas en canto a mellora, cambio ou adquisición rexístranse na xestión
de arquivo, cun 54,1%
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A xestión da dixitalización, xestión documental, arquivo electrónico e custodia, caracterízanse
principalmente por estar presentes de maneira parcial nos concellos, converténdose así
na aplicación con menor porcentaxe de implantación total:
■■ Implantación en uso: 13,2%
■■ En desenvolvemento ou en uso: 25,6%
■■ Necesidades de actuación: 51,5%
■■ Prevista actuación e orzamento: 14,3%
Entre os problemas que perciben os concellos á hora de mellorar a administración electrónica
destacan:

1. Falta de recursos económicos
2. Falta de coñecemento e formación
3. Falta ou obsolescencia de equipamento
4. Falta de recursos humanos
5. Acceso a internet
6. Falta de formación concienciada sobre a administración
Retos
O arquivo electrónico das administración públicas debe ser o soporte da actividade
administrativa, permitir interactuar cos cidadáns e con outras administracións, garantir a
preservación do patrimonio documental, contribuír a súa difusión e facilitar o acceso dos
cidadáns aos documentos e a información.
No novo entorno electrónico, a nova Lei 39/2015, do procedemento administrativo común
e a Lei 40/2016, do réxime xurídico do sector público, ratifican a concepción arquivística
dunha xestión documental baseada no ciclo vital dos documentos, agora electrónicos,
como nas condicións da súa preservación e acceso.
O arquivo electrónico único debe ser o modelo de xestión documental dotado de varios
compoñentes. Un forte compoñente tecnolóxico que xa conta cun desenvolvemento
moi importante en todas as administracións, tanto do Estado como nas autonómicas e
locais. Un compoñente organizativo no que conflúen os arquiveiros como especialistas
na xestión documental, os responsables tecnolóxicos de infraestruturas e da lóxica dos
procesos informáticos e os responsables das propias organizacións que se implican e
lideran a súa implantación. ÉE un modelo baseado en procesos documentais, nos que son
especialistas os arquiveiros e os xestores, en procesos de traballo e con compoñentes
tecnolóxicos transversais como a firma electrónica, o rexistro electrónico ou o inventario
de información administrativa.
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Na Xunta de Galicia o Arquivo Dixital Integrado, como arquivo electrónico único para a
administración autonómica ten dúas partes: o arquivo electrónico administrativo e o arquivo
electrónico patrimonial. O arquivo electrónico administrativo xestiona os documentos
electrónicos na súa tramitación administrativa automatizada. O arquivo electrónico
patrimonial, na actualidade, está especializado na xestión de copias dixitalizadas do
patrimonio documental que se custodian en arquivos. Os documentos electrónicos pasarán
a integrarse neste arquivo no momento no que se determine a súa inxesta dende o arquivo
electrónico administrativo.
O Arquivo electrónico patrimonial ten tres compoñentes: un sistema de descricións
arquivísticas, un sistema de recolección e difusión e un sistema de preservación.
O Arquivo Dixital de Galicia na súa parte patrimonial está deseñado para integrar fondos
documentais doutras institucións. Para os arquivos municipais o Arquivo Dixital de Galicia
contribúe a difusión e preservación do seu patrimonio documental a través de varias vías:
Soporte do sistema de descrición arquivísticas. Na actualidade están integrados os
seguintes arquivos municipais: A Coruña, Ferrol, Narón, Foz, Ortigueira, Cariño, Ames,
Abegondo, Bergondo, Ribeira.
Dixitalización do patrimonio documental, para o que se estableceu como criterio de
prioritario a dixitalización dos libros de actas do pleno. Estes obxectos dixitais (imaxe e
metadatos) resultantes integraranse no repositorio do Arquivo electrónico patrimonial para
a súa difusión.
Recolección do patrimonio documental dixitalizado por outras entidades actuando como
nodo de acceso, coa opción de ser agregado a Europeana, a través de Hispana.
Repositorio de preservación mediante a firma dos necesarios convenios e protocolos.
Estas vías conflúen no proxecto da Memoria Dixital de Galicia, deseñada como unha
estratexia de preservación e difusión do noso patrimonio cultural, dentro dunha sociedade
dixital que contribúa a unha transformación no ámbito cultural. Para o seu desenvolvemento
precisamos dun plan estratéxico de dixitalización do patrimonio documental galego que
estableza os obxectivos, as liñas de actuación e folla de ruta na procura de que a tecnoloxía
permita conservar a nosa memoria mirando ao futuro.
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