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Antonia Heredia Herrera 
Archivera 

 

De arquivos municipais e da Lei de Arquivos e  Documentos de 

Galicia 

Partindo de que non hai Arquivos Municipais esencialmente distintos dos de 

outras entidades públicas, sen prexuízo dunha diversidade nacida do número de 

habitantes dos municipios, do volume de documentos e sobre todo da presenza 

do arquiveiros, faise un percorrido polos Arquivos municipais galegos 

establecendo algunha comparación cos andaluces. 

Por outra banda, tendo en conta que a Lei 7/2014 de 26 de setembro de arquivos 

e documentos é o marco xurídico xeral que afecta aos Arquivos de Galicia e por 

tanto tamén lo é para os municipais por formar parte do Sistema de Arquivos de 

Galicia, destácanse os puntos que expresamene afectan aos Arquivos locais e 

aqueloutros artigos que, como xerais, tamén se deben ter en conta polos ditos 

Arquivos. 

Finalmente faixe unha reflexión xeral sobre os textos normativos referidos á  

xestión de documentos que non se deben ignorar por calquera arquiveiro, incluído 

o municipal. 

 

Descritores: Arquivos municipais/ Censos de Arquivos/ Xestión de documentos/ 

Lexislación arquivística/ Terminoloxía 
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Antonio Maranhão Peixoto 
Cámara Municipal de Esposende (Portugal) 

 

Os Arquivos Municipais na consolidação da democracia portuguesa. 

 

 

 

Este relatorio pretende dar a coñecer a a evolución e afirmación dos Arquivos 

Municipais nas últimas catro décadas, o seu papel na administración local e a 

contribución na consolidación do réxime democrático en Portugal. 

 

 

 

 

  



II XORNADAS OLGA GALLEGO DE ARQUIVOS: Os arquivos da Administración 
local: política, planificación e sistemas fronte ao cambio 
 

4 

 

José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo 
Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra 

 

Os arquivos da Administración local na provincia de Pontevedra: 

actuacións e situación actual 

No inicio da década dos anos oitenta do pasado século, diante da situación que 

amosaba na provincia de Pontevedra o patrimonio documental dos concellos, 

previo recoñecemento da situación real e comprobadas as dificultades técnicas e 

económicas das propias entidades locais para dispoñer o bo funcionamento dos 

seus arquivos, concíbese e preséntase para a súa aprobación o “Proxecto de 

organización dos arquivos municipais”. 

 

Logo de superada a tramitación a Comisión de Educación, Deportes e Turismo de 

14 de maio de 1981 acorda no seu ditame facer súa e aprobar a proposta; esta 

sométese posteriormente a aprobación do Pleno da Corporación provincial de 21 

de maio de 1981, que toma o seguinte acordo: 

 

172. MOCIÓN DO ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO DA DEPUTACIÓN  

“Apróbase a Moción presentada polo arquiveiro-bibliotecario desta Deputación, 

relativa ao Proxecto de organización dos arquivos municipais da provincia, 

seleccionando en principio para levalo a cabo os municipios de Baiona, Marín e 

Cotobade, condicionado canto á execución inmediata ás consignacións 

orzamentarias e solicitando da Xunta de Galicia que colabore con medios 

persoais no indicado proxecto”. 

 

Este ambicioso “Plan de organización de archivos municipales” era unha 

necesidade que estaba presente entre os profesionais da arquivística a nivel 

nacional, e foi Pontevedra un dos primeiros en levalo á práctica, dotalo 

económica e tecnicamente e poñerse a traballar a prol da conservación dun rico 

patrimonio que se descoñecía e que estaba a estragarse. 

 

Como obxectivos xenéricos formulábanse xa inicialmente cotas e metas 

importantes: 
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• Clasificar, ordenar e inventariar cun criterio unificado, dentro do posible, 

todos os arquivos municipais da provincia, favorecendo así o labor administrativo 

e investigador 

 

• Evitar a constante e indiscriminada destrución documental que ata o 

momento viñan sufrindo, incitando á dotación de locais con equipamentos e 

materiais axeitados en todas as súas facetas (control ambiental, temperatura, 

iluminación, ventilación, mobiliario...) 

 

• Centralizar a información (só información, nunca a propia documentación) 

nun único punto de traballo 

 

Para esta finalidade destínase a totalidade dos recursos humanos dos que 

dispuña daquela o Arquivo da Deputación: o seu arquiveiro, Miguel A. Pereira 

Figueroa, asume desde un principio as funcións de negociación e contacto cos 

concellos, a redacción dos informes e propostas necesarias e a coordinación e 

supervisión final dos traballos. Unha auxiliar administrativa e dúas persoas 

bolseiras, aos que se engaden logo tres persoas licenciadas en Letras cun 

contrato de arrendamento de servizos. 

 

O ano 1985 supuxo un cambio no proceso, que recibiu un forte impulso polo 

apoio do Instituto Nacional de Emprego, organismo co que se asina un convenio, 

que se mantería en anos sucesivos soamente con pequenas variables de 

temporalidade e número de contratacións. 

 

Esta nova situación provocou no ano 1986 unha modificación na estrutura 

organizativa do Servizo do Arquivo, toda vez que se crea funcionalmente o 

Equipo Técnico de Arquivos Municipais (logo Servizo Técnico de Patrimonio 

Documental), polo que as persoas contratadas na modalidade de arrendamento 

de servizos, César López Marras, José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-

Santamarina Feijóo pasaron a, ademais de coordinar e supervisar o persoal 

contratado polo convenio co INEM, desenvolveren tarefas de asistencia técnica 

permanente e dirixir outro persoal contratado directamente polos concellos ou en 

convenios entre concellos e o INEM para a organización dos seus arquivos. 
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Este Servizo Técnico programa, coordina, dirixe e supervisa o persoal contratado, 

amais de colaborar nos distintos procesos técnicos desenvoltos; co paso dos 

anos estabiliza a súa situación laboral, pasando por sucesivas modalidades ata a 

creación das prazas no cadro de persoal da Deputación, dentro do Servizo de 

Patrimonio Documental e Bibliográfico. 

 

Por outra parte, ao longo de todos estes anos viñeron desenvolvéndose con 

continuidade sucesivos convenios co Instituto Nacional de Emprego ou, logo da 

oportuna transferencia de competencias, coa Consellería de Familia a través do 

Servizo Galego de Colocación ou do Plan Labora. Ademais, a Consellería de 

Cultura incluíu na súa programación a contratación de bolseiras e bolseiros para 

a organización de arquivos municipais dos diferentes concellos da provincia de 

Pontevedra, con distintos períodos temporais, que tamén contribuíron no 

desenvolvemento dos procesos de organización e descrición do patrimonio 

documental dos concellos. 

 

Un fito importante foi no ano 1996, ó iniciarse o proceso de informatización do 

propio Arquivo da Deputación e dos arquivos municipais, axilizando e 

simplificando determinadas partes do proceso e mellorando de modo sensible o 

acceso e manexo da información. Ademais, a posta en marcha no ano 2001 da 

web http://arquivos.depontevedra.es/, dependente da Deputación, concretamente 

do Servizo de Proceso de Datos desta institución provincial contribuíu tamén á 

difusión dos traballos que se viñan desenvolvendo e motivou a normalización de 

determinados procesos. 

 

Ao longo dos anos fóronse desenvolvendo nos diferentes arquivos da provincia 

sucesivos procesos de actualización e incorporación de nova documentación, 

normalización e mellora dos niveis de descrición, melloras nas instalacións e 

equipamentos, actuacións para favorecer o acceso e conservación e, 

principalmente, políticas de dixitalización e difusión da información conservada 

nos diferentes centros da provincia. 

 

Todo isto culmina co proceso actual de posta en marcha de AtOM, un sistema de 

xestión arquivística de software libre e gratuíto, moi intuitivo, que se presenta 

cunha interfaz amigable en forma de fichas e modelos e que permite importar ou 

enlazar obxectos dixitais, respecta as xerarquías intelectuais dos cadros de 

clasificación e permite que as descricións arquivísticas, todas ou parte delas, se 
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poidan facer públicas na rede, o que o converte nun axeitado instrumento de 

difusión. 

Tomando como base esta ferramenta, na procura da normalización e posta en 

valor do traballo técnico realizado nos últimos anos, a Deputación de Pontevedra 

puxo a disposición dos centros arquivísticos un desenvolvemento específico 

deste software, que acolle xa a información de 127 institucións con 212 fondos 

documentais diferentes polos que se pode navegar e acceder aos seus contidos. 

Ao mesmo tempo continúa a levar a cabo a súa acción de asistencia técnica ás 

administracións e institucións da provincia en materia de patrimonio documental, 

na idea de difundir o patrimonio conservado e organizado e no importante labor 

de dixitalización acometido nos últimos anos, cunha permanente actualización de 

contidos e aberto a futuras incorporacións. 
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Paloma Fernández Gil 
Arquivo Municipal de Alcorcón 

Grupo de Arquiveiros Municipais de Madrid 

 

A xestión integral de documentos nun mundo anfibio 

Durante os últimos anos o Grupo de Arquiveiros Municipais de Madrid realizou 

estudos sobre practicamente todos os temas relacionados coa arquivística 

aplicada aos arquivos municipais, intentando consolidar e centrar a nosa 

disciplina. O noso último reto foi e é enfrontar os cambios derivados da creación 

de documentos e expedientes electrónicos. Por outra banda as leis 39 e 40 de 

2015 e o seu énfase na administración electrónica e o arquivo único, obrigan á 

administración a reflexionar sobre a importancia dos documentos e a súa 

conservación e a busca de técnicas que faciliten a xestión electrónica dos 

documentos. E é nesa reflexión onde nos atopamos arquiveiros, informáticos e 

administrativistas. Pero, que está a pasar realmente? A que nivel de implicación 

está a chegar o arquiveiro? E, o máis importante, cales son as ferramentas que 

podemos fornecer? Todo iso sendo conscientes de que nos atopamos nun mundo 

anfibio con grandes volumes de documentos en papel que hai que organizar e 

uns documentos electrónicos, que hai que axudar a crear para conservar o noso 

patrimonio documental. 
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Marina García Pita, Marisé Piñón López 
Subdirección Xeral de Arquivos de Galicia 

 

Os arquivos municipais no Sistema de Arquivos de Galicia: novos 

retos. 

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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Luis Martínez García 
 Arquivo de Castela-A Mancha 

 

Políticas públicas e arquivos en Castela-A Mancha (1983-2015) 

O nacemento das comunidades autónomas e a execución de políticas públicas 

estritamente relacionadas co seu territorio supuxo un momento de inflexión para a 

maioría dos españois. Aínda máis nunha rexión como Castela-A Mancha, cunha 

penosa situación económica, lacrada pola emigración, cunha poboación dispersa, 

envellecida e rural, cuns altísimos índices de analfabetismo. No ámbito da materia 

que nos ocupa, supuxo a formulación dun sistema propio e a creación de 

arquivos de titulariades autonómica, a renovación dos estatais xestionados pola 

Xunta de Comunidades con escaso persoal e deficientes infraestruturas e o inicio 

de plans e actuacións para paliar a dantesca situación dos municipais, 

abandonados, espoliados e sen recursos. Pero esta transformación non foi 

pacífica, houbo crises e retrocesos, os recursos económicos e os medios 

humanos medraron con contagotas e os debates sobre a cooperación coas 

entidades locais ou sobre a situación orgánica dos arquivos retrasaría as 

reformas e desesperaría aos profesionais. Ademais, nestes últimos anos a crise 

económica, a desestima do público e o incremento das presións centralistas, 

internas e externas, deterioraron e degradaron as actuacións da Comunidade e, 

por suposto, tamén as arquivísticas. Este relatorio intenta explicar con 

verosimilitude, apoiándose en fontes documentais orixinais e bibliográficas, a 

orixe destas políticas, as influencias, presións e disensións que existiron no seu 

desenvolvemento, as súas fortalezas e debilidades, as causas da súa crise e dos 

seus momentos de expansión e dos erros e acertos cometidos. 
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Carlos Alcalde Martín-Calero 
 Arquivo da Deputación Provincial de Valladolid 

 

Os programas de colaboración arquivística de deputacións e 

comunidades autónomas cos municipios en España 

Desde finais dos anos 70 do pasado século, pero sobre todo desde finais dos 80 

e na década dos 90, comezáronse a desenvolver, na práctica totalidade do 

teritorio do Estado, programas de colaboración arquivística desde as deputacións 

provinciais e forais, cabidos e consellos insulares e comunidades autónomas. 

Estes programas adquiriron distintas formulacións para a súa posta en práctica en 

función da documentación sobre a que actuaban e da súa forma de xestión, o que 

permite establecr unha tautoloxía, clasificándoos como programas de 

organización e programas de depósitos de documentos. O Progarma de 

Organización de Arquivos Municipais da Deputación Provincial de Valladolid 

organizou no seu desenvolvemento, desde 1993, 207 arquivos municipais e 12 

arquivos de mancomunidades de municipios. É un programa que se xestiona 

mediante contracións administrativas para a descrición e tratamento da 

documentación e a súacaracterística máis signifcativa é a súa actuación sobre a 

documentación de nova produción, realizando transferencias regulares e 

programadas nos arquivos xa organizados. De forma complementaria a este 

programa, desenvolóvense programas de difusión (exposicións), de dixitalización 

de documentos históricos relevantes e de formación de usuarios. Desde o ano 

2007, a nova lexislación achegou novos retos a este traballo: a implantación da 

administración electrónica. Retos aos que os pequenos municipios non poderán 

facer fronte sen a colaboración doutras administracións e entre os que non 

podemos esquecer o arquivo electrónico, que debe ser coherente e compatible co 

sistema arquivístico destas entidades. 


