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1. PROPÓSITO
Este documento describe o marco de referencia para a xestión dos documentos
electrónicos sobre o que se desenvolve o proxecto ARPAD, Arquivo Dixital Integrado
O Marco de Referencia do Arquivo Dixital Integrado (en diante, MRA) inclúe tanto a
xestión de documentos electrónicos producidos polas Administracións Públicas
no exercicio das súas funcións, como a xestión das copias dixitalizadas dos
documentos do patrimonio documental que se custodian nos arquivos.
O MRA debe ser aplicado e tomado como base para desenvolver todos os aspectos
técnicos, normativos e organizativos do proxecto ARPAD. Todas as persoas que
traballen no desenvolvemento dalgún destes aspectos deben coñecer en
profundidade e entender o MRA. Calquera desviación sobre el deberá xustificarse e
autorizarse previamente.
O MRA establece os principios e as condicións de desenvolvemento do proxecto
ARPAD e describe o modelo de xestión de documentos electrónicos.
O MRA actúa como política de xestión de documentos electrónicos da Xunta de
Galicia1.

NOTA:
O documento non reflicte os cambios lexislativos experimentados desde a data da súa
aprobación, referidos, fundamentalmente á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e á Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público, á Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia e á Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

1

NTI. Política de xestión de documentos electrónicos.
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2. VISIÓN
O Arquivo Dixital Integrado é unha estrutura tecnolóxica e organizativa que dá
soporte ao modelo de xestión de documentos electrónicos.
O Arquivo Dixital Integrado está formado polo Arquivo Electrónico Administrativo e
o Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental. O Arquivo Electrónico
Administrativo especialízase na xestión dos documentos electrónicos durante a
actuación administrativa automatizada. O Arquivo Electrónico de Patrimonio
Documental especialízase na xestión das copias dixitalizadas do patrimonio
documental que se custodian nos arquivos, ou que poidan recollerse doutras fontes
de interese.
A visión integrada destas dúas partes, permite un desenvolvemento de futuro máis
alá do curto prazo, posto que algúns dos documentos electrónicos producidos
actualmente na actuación administrativa automatizada serán nun futuro obxectos do
patrimonio documental a difundir.
Por esta razón, neste documento utilízase a denominación de Arquivo Dixital
Integrado cando se refire a toda a estrutura necesaria para lles dar soporte aos dous
tipos de xestión. Para referirse a cada unha das súas dúas partes en concreto,
utilízanse as denominacións Arquivo Electrónico Administrativo e Arquivo Electrónico
de Patrimonio Documental.

Actuación administrativa
automatizada

Arquivo Electrónico
Administrativo

Dixitalización patrimonio
documental

Arquivo Electrónico
do Patrimonio
Documental

ARQUIVO DIXITAL INTEGRADO
Figura 1: Visión do Arquivo Dixital Integrado
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3. MARCO NORMATIVO
3.1. Lexislación
A xestión dos documentos electrónicos nas administracións públicas foise regulando
en distintos aspectos a partir da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico
dos cidadáns aos servizos públicos. Esta lei e os seus desenvolvementos posteriores
deben enmarcarse tamén na lexislación que rexe a actuación administrativa anterior
ao ano 2007. Esta normativa ten ámbito de aplicación en todas as administracións
públicas, aínda que algúns dos seus desenvolvementos normativos fanse no nivel
autonómico.
Ademais, cando falamos de xestión documental existe unha lexislación paralela que
se refire aos arquivos e cuxo marco competencial, a partir do traspaso das
competencias na materia de cultura en 1982 corresponde a Comunidade Autónoma
de Galicia. Ante a necesidade de dispoñer dunha lei específica de arquivos que
ofreza o amparo suficiente a unha competencia con ampla repercusión na
Administración pública e que permita abordar con decisión as cuestións que afectan
os arquivos aprobouse a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos
de Galicia.
Inclúese neste capítulo unha visión xeral dos dous corpus lexislativos que aplican na
Comunidade Autónoma de Galicia. No Anexo A (máis adiante) deste documento
relaciónanse as referencias das distintas normas que o compoñen.
Lexislación estatal

Lexislación autonómica
Rexistro, rexistro
telemático etc.

Proc. Adm. Común

Lei 59/2003

Lei 15/1999

RD 1720/2010

D 255/2008

Protección de
datos

Desenvolve Lei
15/1999

Simplificación proc.
admvos e fomento
medios electrónicos

Sinatura
electrónica

NTI Dixitalización
documentos

Lei 11/2007

D 198/2010

Acceso electrónico

Adm. Electrónica

RD 3/2010

RD 4/2010

ENS

ENI

NTI Exp.
Electro.

NTI Doc.
Electro.

D 191/2011

D 164/2005

Lei 30/1992

NTI Pol. Xestión
Doc. Electro.

D38/20
09
Modifica
D164

D201/2011
Presenza da Adm.
(…) en Internet

Rexistros de
Adm. xeral e
entidades p
ub.

Orde de 6 de
febreiro de 2014,
Protocolo de
Identificación e
Sinatura
electrónica

Orde do 12 de
Xaneiro de
2012,
habilitación de
procedementos
administrativos
e servizos

NTI Proc. Copia auténtica e
conversión de Doc. Electro.

Lei 19/2013

Lei 4/2006

Transp., acceso á
inf. pública, etc.

Transp. e boas prácticas
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Figura 2: Lexislación e-Administración
Estatuto de autonomía de Galicia (1981)

RD 2434/ 1982 Traspaso Cultura do Estado á
Comunidade Autónoma de Galicia

D 307/1989 Regulación do Sistema de Arquivos
e Patrimonio Documental de Galicia
RD 1531/ 1989
Ampliación de medios persoais e orzamentarios
traspasados a Galicia en materia de Cultura

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 1989
publicidade aos convenios entre o Ministerio e
Galicia, sobre xestión de bibliotecas, museos e
arquivos de titularidade estatal.
Lei 16/ 1985

Lei 8/1995

Patrimonio Histórico Español

Patrimonio Cultural de Galicia
D 207/2010
Creación do Arquivo de Galicia

LEI de Arquivos e Documentos de Galicia (2014)

Figura 3: Lexislación Arquivos

3.2. Normativa técnica e de boas prácticas
Ademais da lexislación de obrigado cumprimento no ámbito do proxecto, o MRA
baseouse na normativa internacional máis estendida para a xestión dos documentos
electrónicos. Inclúese neste capítulo unha visión xeral das normas aplicadas neste
modelo de referencia. No Anexo A, lístanse as referencias actualizadas destas máis
adiante.
En primeiro lugar, aplicáronse as normas ISO de xestión documental, que inclúen as
boas prácticas internacionais. Como referencia principal e xenérica a norma ISO
15489, así como as que se derivan desta en canto á metodoloxía de análise e
procesos documentais específicos.
Ademais tivéronse en conta as especificacións existentes en canto ás tecnoloxías que
se propoñen para os distintos escenarios do MRA.
Por último, tamén se fai referencia ás normas de descrición arquivística e as que
necesariamente hai que cumprir para participar nos procesos de recolección do
patrimonio cultural europeo.
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Boas prácticas Xestión
Documental

Descrición Arquivística
Internacional

ISO 15489
Xestión de
documentos

España

Galicia

ISAD (G)

Metod.
análises

Procesos y controles.
Doc. Elec.

ISO 23081
Metadatos

Xeneral International
Standard of Archival
Description
ISO
26122
Proc. De
trabajos

ISAAR (CPF)
International
Standard Archival
Authority Record for
Corporate Bodies,
Persons and Families

ISO 13028

Dixitalización

ISO
13008
Conver. y
Migrac.

NEDA

NOGADA

Norma
Española de
Descrición
Arquivística

Norma Galega
de Descrición
Arquivística

ISDIAH
International
Standard for
Describing
Institutions with

Especificacións
Tecnoloxías XD

Archival Holdings
Funcionalidades
Sistemas

Protocolos/metadatos

ISDF
ISO 14721
OAIS

Moreq
2010

OAI-

PMH

METS

EAD

EAC

CPF

International
Standard for
Describing Functions

Recolección/Difusión
Patrimonio Documental

IS0 16175
Func. ERM

EDM. Europeana Data Model
UNE-ISO 15836:2011. Dublin Core

Figura 4: Normativa técnica de referencia
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4. DESCRICIÓN DE ESCENARIOS
Partindo dunha visión integradora, o MRA dá cobertura a tres escenarios, nos que a
xestión de documentos electrónicos ten distintos obxectivos e condicionantes. Os tres
escenarios comparten os principios do modelo de xestión documental, pero poden
presentar diferenzas na forma de expoñer a implantación dos procesos documentais
e a tecnoloxía usada como soporte.
Os tres escenarios contemplados son:
 Escenario 1: Soporte da actuación administrativa antes, durante e despois da
finalización do trámite
 Escenario 2: Dixitalización substitutiva de actuacións administrativas realizadas
en papel
 Escenario 3: Dixitalización do patrimonio documental

4.1. Escenario 1: Soporte da actuación administrativa
Descrición: As administracións públicas atópanse nun momento de profunda
transformación cara á administración electrónica. A administración electrónica
supón a creación, recepción e utilización de documentos electrónicos que
progresivamente irán substituíndo aos documentos en papel. Este escenario
contempla, por tanto, toda a xestión dos documentos electrónicos que se
producen e reciben no marco da actuación administrativa. O escenario
contempla todos os estados do documento desde que se crea ata que se
determina a súa destrución ou conservación permanente.
Obxectivos: O obxectivo principal da xestión documental neste escenario é a eficacia
e eficiencia dos procedementos administrativos; pero sen perder de vista a
necesidade de xestionar os documentos de maneira que, finalizados os trámites,
sexan consultables por quen os necesite e poidan aplicárselles os prazos de
conservación correspondentes.
Condicionantes: A xestión documental neste escenario debe integrarse cos
procesos de traballo, e por tanto coas aplicacións de xestión e tramitación
existentes, e ademais cos demais compoñentes tecnolóxicos transversais como:
o sistema de rexistro, o inventario de información administrativa, o sistema de
notificación electrónica e a plataforma de sinatura electrónica. Neste escenario o
MRA centrarase na xestión dos documentos que se producen nas
administracións públicas de Galicia.
Este escenario é o máis complexo do MRA, xa que aínda que o seu obxectivo é
fomentar e potenciar a actuación completamente automatizada, debe regular as
posibles situacións provisionais ata que se consiga a automatización total. Desta
forma podemos atopar tres situacións diferentes, nas que a primeira é o
obxectivo xeral a alcanzar:
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E.1.1 Soporte á actuación administrativa de procedementos automatizados
Considérase un procedemento automatizado o que se executa mediante unha
aplicación de xestión e que xera documentos electrónicos auténticos utilizando a
plataforma de sinatura. No caso de que os cidadáns optasen polo canle papel existe
un proceso de dixitalización garantida, que permite obter unha copia electrónica coa
súa mesma validez e eficacia, para eses documentos.
Nesta situación, a xestión documental debe garantir a formación de expedientes
electrónicos completos, que cumpran con todas as garantías esixidas pola lexislación
e especialmente pola Norma Técnica de Interoperabilidade de Expediente
Electrónico.

Aplicación de tramitación

Cidadáns
Figura 5: Soporte á actuación administrativa de procedementos automatizados

E.1.2 Soporte á actuación administrativa de procedementos non totalmente
automatizados
No período de transición cara a unha administración totalmente electrónica existen
situacións transitorias ou provisionais que deben contemplarse. Nesta situación os
procedementos administrativos apóianse en aplicacións de xestión, pero non son
capaces de producir documentos electrónicos auténticos na súa totalidade. Nestes
casos o documento electrónico utilízase como un paso intermedio para producir os
documentos orixinais en papel, e a xestión documental debe garantir que os
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documentos e obxectos dixitais se xestionen de forma que se lles poidan aplicar as
mesmas políticas que aos orixinais en papel.

Figura 6: Soporte á actuación administrativa de procedementos non totalmente automatizados

E.1.3 Soporte á actuación administrativa non automatizada
Existen actuacións administrativas, que pola súa propia natureza ou pola súa baixa
frecuencia non serán automatizadas mediante unha aplicación de xestión ou de
trámite, ou cuxas aplicacións de xestión tardarán en desenvolverse. Neste caso os
documentos electrónicos produciranse utilizando aplicacións ofimáticas, e cando
aplique, a plataforma de sinatura electrónica corporativa.
Nesta situación a xestión documental debe asegurar que existen os mecanismos
suficientes para que os documentos electrónicos que se produzan se xestionen nas
mesmas condicións que os que proceden de procedementos automatizados.

Interfaz de

Funcionarios

Procedementos de oficio ou sen aplicación
Figura 7: Soporte á actuación administrativa non automatizada
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4.2. Escenario 2: Dixitalización garantida substitutiva
Descrición: Nas administracións públicas existen procedementos que xeraron
documentos e expedientes en papel en grandes volumes, e que son
consultados moi frecuentemente. Nestes casos pode formularse a dixitalización
garantida dos documentos e expedientes en papel, creando copias auténticas
que substitúan aos orixinais en papel.
Obxectivos: O obxectivo da xestión documental neste escenario é a conversión de
documentos e expedientes en papel en documentos e expedientes electrónicos
auténticos. Desta forma pódense eliminar os orixinais en papel. Así auméntase
a eficacia nas procuras e o aforro de espazo de almacenamento e xestión de
documentos en papel.
Condicionantes: A transformación a documentos electrónicos que actúen como
copias auténticas debe realizarse conforme á lexislación utilizando un
procedemento de dixitalización garantida. A idoneidade desta transformación
debe analizarse en cada caso utilizando criterios de custo-beneficio.

Interfa
ce de
acceso
Figura 8: Dixitalización garantida substitutiva

ario

Funcion

s

4.3. Escenario 3: Dixitalización, difusión e preservación do patrimonio
documental
Descrición: Os arquivos custodian documentos en soportes textuais e sonoros e
imaxes pertencentes ao patrimonio documental que son susceptibles dunha
dixitalización que facilite o seu acceso e difusión a través de Internet. A
dixitalización non pretende ser substitutiva, pois en ningún caso se formula a
destrución de orixinais. Os obxectos dixitais obtidos da transformación formarán
tamén parte do patrimonio documental e deberanse preservar ao longo do
tempo. Ademais, para potenciar a difusión do patrimonio documental os
obxectos dixitalizados ofreceranse para os poderen incluírse na recolección de
outras instancias. Ao mesmo tempo fazaranse a recolección as descricións e os
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obxectos dixitais de patrimonio documental de interese, que outras institucións
ou entidades difundisen na rede utilizando os protocolos internacionais. Neste
escenario o MRA debe abranguer tamén as tarefas de preservación do
patrimonio dixital.
Obxectivos: O obxectivo da xestión documental neste escenario é a creación de
copias dixitais de documentos do patrimonio documental para a súa difusión, e
secundariamente como medida de preservación, ao evitar a manipulación de
orixinais. Ademais búscase a recolección e maior difusión de todo o patrimonio
cultural dixital xa existente nas distintas entidades. Unha vez obtidos e
almacenados os obxectos dixitais, debe incluírse o obxectivo de preservalos ao
longo do tempo, evitando a obsolescencia do hardware e software que os
soportan.
Condicionantes: Neste escenario atópanse sinerxías importantes con outras
iniciativas de dixitalización e difusión do patrimonio cultural, como bibliotecas e
museos. Para ter unha maior repercusión e difusión,
os documentos
dixitalizados deben expoñerse de forma que os protocolos de recolección
europeos sexan capaces de recoñecelos e pasen a formar parte do patrimonio
cultural dixital europeo.

Recolección OAI

Interface de

Cidadáns

Figura 9: Dixitalización de patrimonio documental
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5. CLIENTES ARPAD
5.1. Sector Público Autonómico
O Arquivo Dixital Integrado concíbese como un servizo xeral e único, que debe darlle
cobertura a todas as necesidades de xestión de documentos electrónicos da
administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
instrumentais integrantes do sector público autonómico.Debe abarcar desde a
creación dos documentos electrónicos ata a súa destrución ou conservación
permanente nos tres escenarios definidos neste MRA. Cobre, por tanto, as
necesidades con respecto aos documentos electrónicos dos distintos tipos de
arquivos do sistema de arquivos da Xunta de Galicia: arquivos de xestión, arquivos
centrais, arquivos xerais territoriais, Arquivo do Reino de Galicia, arquivos históricos
provinciais e Arquivo de Galicia.
5.2. Outras entidades galegas que custodian documentos de titularidade
pública
O Arquivo Dixital Integrado poderá dar cobertura a todas as necesidades de xestión
de documentos electrónicos tanto na xestión de documentos electrónicos da
actuación administrativa como na xestión do patrimonio documental. Mediante o
Arquivo Electrónico Administrativo poderá dar soporte directo, mediante os acordos
oportunos correspondentes, á actuación administrativa (escenario 1 e 2) das demais
entidades de Galicia que custodian documentos de titularidade pública como os
órganos estatutarios, a administración de Xustiza, as universidades públicas ou as
entidades locais. Nestes casos, crearase un arquivo electrónico propio para cada
unha das entidades, utilizando os mesmos desenvolvementos tecnolóxicos e
normativas que o Arquivo Electrónico Administrativo. No escenario de dixitalización e
difusión do patrimonio documental (escenario 3) o Arquivo Electrónico de Patrimonio
Documental pode ademais actuar da seguinte forma con respecto ás entidades que
custodian documentos de titularidade pública:
 Establécense proxectos de dixitalización para un determinado fondo ou conxunto
de documentos, mediante a sinatura dos correspondentes convenios. Os obxectos
dixitais resultantes e as súas descricións (que indican onde se atopa o orixinal en
papel) intégranse no Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental, onde se
xestionan para a súa difusión e preservación.
 O Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental actúa como recolector do
patrimonio documental dixitalizado polas outras entidades actuando como nodo de
acceso. Pode actuar tamén como repositorio de preservación dos obxectos dixitais
cando os convenios e os medios técnicos permitan a recolección das copias de
preservación (en alta resolución).

5.3. Entidades portuguesas
Con respecto ás entidades de Portugal, o Arquivo Dixital Integrado actúa como
plataforma de intercambio de documentos. Este intercambio realizárase para aqueles
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casos nos que se identificou un ámbito
transfronteirizos.

no que compre facilitar os servizos

No escenario de dixitalización e difusión do patrimonio documental concíbese chegar
a un acordo sobre dixitalización e recolección de patrimonio coas distintas entidades
portuguesas que custodien fondos de interese común para ambas as partes.
5.4. Cidadanía
En todos os casos, o Arquivo Dixital Integrado maniféstase como unha estrutura cuxo
fin último é facilitar á cidadanía a súa relación coas administracións públicas con
respecto aos documentos electrónicos. Por tanto, en todos os casos, o cliente final do
Arquivo Dixital Integrado é a cidadanía, ben sexa para dar soporte á súa interacción
na actuación administrativa, ben sexa para facilitar o acceso e a difusión do
patrimonio documental.
Preténdese que, a través dun uso eficaz e racionalizado das tecnoloxías da
información, potenciar unha relación máis próxima e eficaz coa cidadanía con
respecto aos documentos electrónicos, facilitando a transparencia e a posta en valor
do patrimonio documental.
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6. MODELO DE XESTIÓN DOCUMENTAL
6.1. Principios
1. Os documentos electrónicos aos que lles afecta este modelo de xestión son
aqueles que foron recibidos ou creados polas organizacións incluídas no alcance
do Arquivo Dixital Integrado no desenvolvemento das súas funcións ou
actividades. Os documentos electrónicos poden ter distintos formatos e conter
información textual, gráfica ou sonora, pero han de ser susceptibles de poder
ser identificados e tratados de forma diferenciada como obxectos dixitais.
Exclúese deste modelo a información estruturada en bases de datos.
2. O modelo de xestión de documentos electrónicos baséase na progresiva
supresión dos documentos en papel ou outros formatos por documentos
electrónicos nos seguintes ámbitos:
2.1.
a implantación da e-administración como un proceso de substitución
de procedementos manuais por procedementos automatizados.
2.2.
a dixitalización do patrimonio documental que permite substituír en
gran parte a consulta dos documentos orixinais, e por tanto a súa mellor
preservación.
3. Os documentos electrónicos incluídos no modelo poden ser:
3.1.
documentos electrónicos auténticos, que poden dar lugar a expedientes
electrónicos auténticos. Poden ser dixitais de nacemento ou ser copias
electrónicas auténticas.
3.2.
documentos electrónicos non auténticos que teñen o seu
correspondente documento auténtico en papel. Poden ser dixitalizacións de
documentos do patrimonio histórico ou documentos nados dixitais que non
foron autenticados por medios dixitais.
4. O modelo de xestión documental recoñece a existencia dun contexto híbrido de
convivencia de documentos en papel ou electrónicos que debe ser regulado,
establecendo a seguinte relación:
4.1.
os expedientes electrónicos auténticos formaranse cando o
procedemento ao que corresponden sexa integramente automatizado. Isto
inclúe a dixitalización garantida dos posibles documentos achegados en papel
polos cidadáns. Nestes casos os documentos en papel non se conservarán.
4.2.
manteranse de forma provisional os expedientes íntegros en papel para
os procedementos que non foron integramente automatizados. Cando os
cidadáns acheguen documentos electrónicos que corresponden a estes
procedementos faranse copias auténticas en papel para incorporalas aos
expedientes. Os documentos electrónicos recibidos ou os que se utilizaron
na tramitación (antes da súa impresión) serán conservados seguindo os
mesmos criterios de avaliación e selección documental que os seus orixinais
en papel.
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4.3.
para as series de expedientes en papel nos que se expoña un proceso
de dixitalización garantida substitutiva, os expedientes electrónicos
resultantes terán a mesma consideración de expedientes auténticos, polo que
se poden destruír os expedientes en papel.
4.4.
para os documentos considerados patrimonio documental que se gardan
nos arquivos, o proceso de dixitalización (non garantido) con finalidade de
difusión e preservación nunca supoñerá a destrución do papel. As imaxes
dixitalizadas tamén deberán ser preservadas a longo prazo.
5. O modelo de xestión de documentos electrónicos baséase na procura da eficacia
e eficiencia en todos os aspectos relacionados coa súa organización,
mantemento e uso.
6. O modelo de xestión de documentos electrónicos garante a autenticidade,
fiabilidade, integridade e dispoñibilidade para os documentos electrónicos
orixinais e copias auténticas; así como a súa conservación e seguridade ao longo
do tempo:
6.1.
a autenticidade mediante a conservación dos elementos que garantan a
orixe e a data destes.
6.2.
a fiabilidade, coa garantía de que os conxuntos de documentos que
corresponden a un trámite, e por tanto constitúen expedientes, permanecen
unidos e non son desagregados.
6.3.

a integridade, coa garantía de que os documentos non foron alterados.

6.4.
a dispoñibilidade, coa seguridade de que os documentos e a información
contextual que os acompaña (metadatos) poden consultarse no momento en
que se necesiten.
6.5.
a conservación, co establecemento das medidas e accións de
preservación necesarias para evitar a perda de información e a obsolescencia
de formatos e sistemas.
6.6.
a seguridade, co establecemento das medidas de protección necesarias
para evitar accesos non autorizados e permitir a confidencialidade cando
sexa requirida.
Para os documentos electrónicos que se utilizaron de base para a impresión e
sinatura manuscrita, o modelo debe garantir igualmente a súa integridade, a súa
dispoñibilidade e a súa conservación durante todo o tempo que se necesiten.
7. O modelo de xestión de documentos electrónicos baséase nun arquivo
electrónico integrado e de uso xeral, independentemente de que se implemente
nunha ou máis tecnoloxías ou servidores. O Arquivo Dixital Integrado dálles
soporte a todos os documentos electrónicos que deban xestionarse: o Arquivo
Electrónico Administrativo recolle todos os documentos das actuacións e
actividades administrativas e o Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental
recolle todos os documentos definidos como de conservación permanente e que
poidan difundirse nas redes sen ningunha restrición.
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8. O modelo de xestión de documentos electrónicos recoñece que para xestionar
adecuadamente os documentos electrónicos é necesario contar con ferramentas
informáticas interconectadas, polo que a estratexia tecnolóxica para a xestión
dos documentos electrónicos debe estar aliñada cos demais sistemas de
información.
6.2. Xestión documental baseada na análise
O modelo de xestión de documentos electrónicos propón a implementación do
proceso de análise documental, como unha parte efectiva da xestión de documentos
electrónicos.
Entendendo que o arquivo electrónico implantarase de forma progresiva e
compasada coa habilitación de procedementos electrónicos e implantación de
aplicacións de xestión; o proceso de análise documental é unha tarefa continua, que
se desenvolve polos responsables da xestión de documentos electrónicos.
A análise documental farase en base a procedementos/series documentais e os seus
resultados comprenden:
 A relación entre os procedementos e as series documentais do cadro de
clasificación. O modelo ideal supoñería unha relación na que un
procedemento só estivese relacionado cunha serie documental e viceversa.
 A identificación da relación de unidades produtoras, procedementos e
series documentais ao longo do tempo.
 A determinación dos documentos que deben incluírse nos expedientes
electrónicos e os tipos documentais aos que pertencen.
 O fluxo documental e as características dos documentos.
 A identificación das aplicacións relacionadas coa creación e recepción de
documentos.
 As necesidades de metadatos específicos para a serie documental aliñadas
co desenvolvemento do esquema de metadatos ARPAD. Os requisitos
específicos, se os houbese, sobre o modelo xeral de localización,
agrupación e clasificación dos documentos no repositorio.
 As regras e categorías de acceso que se deben aplicar unha vez finalizado
o trámite.
 O informe de valoración sobre os prazos de conservación e transferencia
que se eleva ao Consello de Avaliación Documental.
A análise documental para cada serie documental débese realizar antes de comezar
a capturar documentos e expedientes electrónicos desa serie no arquivo electrónico,
excepto o informe de valoración, que pode ser realizado a posteriori, axustado ao
calendario do Consello de Avaliación Documental.
A análise documental debe ser revisado sempre que:
 se produzan cambios nos procedementos
 se produzan cambios lexislativos
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 se identifiquen riscos que poden ser mitigados mediante a creación de
novos documentos
 se poñan en marcha novas aplicacións de xestión ou relacionadas coa
xestión documental
 se incorporen ou se eliminen competencias da administración
Os resultados da análise documental poden tamén implicar cambios nos
instrumentos documentais, como o cadro de clasificación ou o esquema de
metadatos.
No caso da Administración da Xunta de Galicia, os resultados da análise documental
incorporaranse ao sistema de información Inventario de información administrativa
descrito no capítulo “Modelo tecnolóxico” mais adiante.
6.3. Aplicación do modelo de xestión documental
O modelo de xestión de documentos electrónicos que propón este MRA ten tres
partes interrelacionadas entre si, que permiten facer realidade os principios nos que
se asenta:
 os procesos documentais que
levan a cabo sobre os
documentos
en
distintos
momentos desde a súa
creación;
 o modelo tecnolóxico que
permite que leven a cabo os
procesos
e
que
os
documentos electrónicos se
conserven nas condicións
establecidas;
 o modelo organizativo que
establece
as
responsabilidades de cada
unha das partes implicadas

Procesos
documentais

Modelo
organizativo

Modelo
tecnolóxico

Normativa e instrumentos
Figura 10: Modelo de xestión de documentos electrónicos

Estas tres partes e as relacións entre elas apóianse nos instrumentos do modelo e
regúlanse polas normativas que establecen as directrices para aplicar.
Os diferentes clientes ARPAD poden aplicar este modelo adaptándoo ao seu marco
normativo, as circunstancias tecnolóxicas e a súa estrutura organizativa.
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7. MODELO DE XESTIÓN DOCUMENTAL APLICADO AO SECTOR
PÚBLICO AUTONÓMICO
Nos seguintes capítulos definiremos os diferentes compoñentes do modelo desde a
perspectiva da administración autonómica.
7.1. Procesos documentais
Os procesos de xestión documental describen as distintas accións que se realizan
sobre documentos e expedientes electrónicos no Arquivo Dixital Integrado. Os
procesos documentais se deben implantarse no entorno tecnolóxico que se describe
no capítulo “Modelo Tecnolóxico” máis adiante.
Neste modelo utilízase a mesma denominación e secuencia de procesos
documentais que a utilizada pola NTI:
Política de xestión de documentos
electrónicos.
Para a descrición dos procesos é necesario presentalos nunha forma secuencial,
pero hai que ter en conta que algúns dos identificados execútanse ao mesmo tempo,
ou non necesariamente na orde en que se describen.
En cada capítulo especifícanse as particularidades do proceso cando se executa en
cada un dos diferentes escenarios contemplados. Ademais faise referencia aos
distintos instrumentos e procedementos que desenvolven máis en profundidade
distintos aspectos relacionados.
7.1.1. Captura
O proceso de captura fai referencia tanto á incorporación dos documentos
electrónicos no arquivo electrónico, como á creación de expedientes electrónicos.
Para os documentos recibidos pola administración a través dos rexistros presenciais
e o electrónico, o proceso de captura identifícase co proceso de rexistro.
Dependendo dos trámites ou procedementos, os procesos de clasificación e
descrición poden realizarse en parte simultaneamente co proceso de captura.
O resto dos procesos só poden executarse unha vez que o proceso de captura
finalizou.
7.1.1.1. Documentos electrónicos
A captura dos documentos electrónicos inclúe tanto a incorporación dos ficheiros ou
obxectos dixitais como dos metadatos necesarios para a súa identificación e
contextualización. Os metadatos obrigatorios no momento da captura están definidos
no Esquema de metadatos ARPAD explicado no apartado de “Esquema de
metadatos” mais adiante.
Cando no momento da captura do documento poida identificarse o expediente ao que
pertence ou o procedemento e serie documental, o documento capturarase
directamente no repositorio na súa localización definitiva e debidamente agrupado e
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clasificado (ver capítulo, “Clasificación” máis adiante). Isto debe suceder para todos os
documentos pertencentes aos procedementos plenamente automatizados.
Cando no momento da captura non se poida identificar o expediente ao que pertence
ou o procedemento e a serie documental, o documento capturarase nunha zona
provisional ou de negociación, desde onde as aplicacións de xestión ou tramitación
deberán
recuperalo
para
incluílo
no
seu
correspondente
expediente/procedemento/serie documental.
Os documentos electrónicos pódense capturar no repositorio con sinatura ou
pendentes de sinatura. O tipo de sinatura e o formato dos ficheiros electrónicos que
se deben utilizar determinaranse no proceso de análise documental descrita no
capítulo “Xestión documental baseada na análise” (máis atrás), seguindo as regras
definidas no “Protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia” (Orde de 6 de febreiro de 2014) e o
“Protocolo de arquivo e documento electrónicos”. No caso de que os documentos se
capturen asinados no proceso de captura débense incluír os metadatos da sinatura.
No caso de que sexan capturados e asinados despois, será no momento da sinatura
cando se capturen os metadatos da sinatura.
Atendendo ao método e momento da captura no Arquivo Dixital Integrado
prodúcense diferentes modalidades de captura de documentos electrónicos, que se
representan na seguinte figura:
Funcionarios e persoal autorizado
Dixitalización substitutiva

Aplicación de tramitación

G
4

Descrición

3 Clasificación

G
2

Rexistro

4

Descrición

4

Descrición

3 Clasificación

4

Descrición

3 Clasificación

ARQUIVO DIXITAL INTEGRADO
3 Clasificación

2

Rexistro

4

Descrición

Interfaz de

3 Clasificación
Zona provisional

Arquivo Electrónico Administrativo

Cidadáns

Dixitalización patrimonio

2

Rexistro

4

Descrición

Arquivo
Electrónico
Patrimonio

Institucións e
entidades

3 Clasificación

Figura 11: Modalidades do proceso de captura
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 Captura desde rexistro
Os documentos captúranse tanto desde o rexistro electrónico como desde o
rexistro presencial do modo en que se explica no capítulo correspondente ao
proceso de Rexistro (máis adiante).
 Captura desde aplicacións
Son as aplicacións de xestión as que crean os documentos administrativos a
partir da información das propias aplicacións, que interactúan co repositorio a
través do “framework” de servizos (ver capítulo de “Modelo tecnolóxico” máis
adiante) seguindo o estándar técnico de servizos de xestión documental. Os
documentos créanse e capturan en persoais e formatos predeterminados.
Neste caso, as aplicacións coñecen tanto o expediente, como o procedemento
e a serie documental do documento, polo que se captura directamente na súa
localización con todos os metadatos necesarios. Son as aplicacións tamén as
que determinan o momento de captura e cando se asinarán os documentos (se
antes ou despois da captura).
 Captura desde interface de usuario
Os funcionarios crean os documentos en aplicacións ofimáticas e determinan
cando os documentos poden “subirse” ao repositorio. Fano a través dun
interface de captura que actúa directamente co repositorio. Poden facelo unha
vez que os documentos están asinados ou asinalos unha vez capturados.
Capturan os documentos nunha estrutura previamente definida mediante a
análise documental preceptiva, que permite minimizar os metadatos manuais
que deben asignarlles aos documentos. Os usuarios cos permisos axeitados
seguirán o “Procedemento de captura de documentos desde interface de
usuario”.
 Captura desde proceso de dixitalización substitutiva
A captura realízase desde procesos de dixitalización masiva e por expedientes
completos. Captúranse no mesmo proceso os expedientes e os documentos,
xunto cos metadatos correspondentes. O proceso de dixitalización garantida
necesario, previo á captura, está regulado polo “Protocolo de dixitalización e
compulsa electrónicas”. Pode realizarse o proceso de dixitalización
directamente no repositorio ou en procesos fóra de liña que sexan capaces de
xerar ficheiros de metadatos asociados ás imaxes que sexan importables ao
repositorio.
 Captura desde o proceso de dixitalización de patrimonio
Para a captura das copias dixitalizadas do patrimonio documental
establécense unhas condicións específicas, que se especifican no Protocolo
de dixitalización e compulsa electrónica. Esta captura garante a non
deterioración de orixinais e a creación de copias dixitalizadas mestras, a partir
das cales poden obterse distintos formatos para a difusión.
 Captura por recolección
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Os obxectos dixitalizados do patrimonio documental relacionado con Galicia,
que desde os seus repositorios correspondentes fosen ofrecidos a través da
web e mediante os protocolos internacionais para a recolección serán
capturados (tanto os metadatos como os obxectos dixitais), tanto para
agregalos ofrecendo unha oferta conxunta nas redes, como para conservalos
nun repositorio de conservación permanente onde se aseguren as medidas de
preservación a longo prazo. En cada un dos casos, deberase chegar a acordos
puntuais sobre os obxectos para incluír na recolección e o seu interese para
incluílos no repositorio de conservación permanente.
No proceso de captura dos documentos débese incluír información suficiente que
permita crear o identificador único de documento. Este identificador será único para
cada documento independentemente do método e momento da súa captura. O
identificador componse de forma automática sen necesidade da intervención humana
e convértese nunha cadea de carácteres lexible que se asociará como metadato a
cada documento. O identificador non pode modificarse no momento que o documento
se considera definitivo. Seguirase o esquema proposto pola NTI de documento
electrónico É_<Organo>_<AAAA>_<IDE_especifico>.
A estrutura do documento electrónico, cos seus metadatos e sinaturas asociadas, así
como a normalización do identificador único e a súa forma de obtención describirase
no estándar técnico de documento electrónico.

7.1.1.2. Expedientes electrónicos
Un expediente electrónico é un conxunto de documentos electrónicos sobre un
mesmo trámite ou asunto. Os expedientes electrónicos teñen metadatos propios que
aplican de igual forma a cada un dos documentos incluídos no expediente. O
esquema de metadatos ARPAD e os seus perfís de aplicación definirán para cada
caso estes metadatos, evitando a duplicidade e de sincronización cos metadatos a
nivel de documento.
A creación de cada expediente electrónico debe producirse no momento que exista o
primeiro documento do conxunto de documentos que serán agrupados baixo un
mesmo expediente. No momento da súa creación incorporaranse os metadatos
correspondentes, que serán completados e finalizados cando se peche o expediente.
Desde o momento do peche non se poderán modificar os metadatos de expediente.
Na creación dos expedientes debe quedar asignado o correspondente procedemento
e serie documental. Os expedientes créanse polos seguintes métodos:
 polas aplicacións de xestión e trámite a través do “framework de servizos”.
Habitualmente será ao mesmo tempo que se captura o primeiro documento.
 polo usuario con
correspondente.

permisos

suficientes,

polo

interface

de

usuario
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Atendendo ás características dos documentos que inclúen os expedientes pode ser
de tres tipos:
 Expedientes electrónicos auténticos.
Son aqueles que están constituídos por documentos electrónicos auténticos,
que proveñen dun procedemento completamente automatizado. Estes
expedientes inclúen todos os documentos de cada procedemento ou trámite,
desde o seu inicio ata a súa conclusión.
 Expedientes electrónicos de apoio.
Son os que proveñen dun procedemento non completamente automatizado,
polo que algúns dos documentos agrupados poden ser auténticos e outros son
só borradores creados polas aplicacións e que se imprimiron para autenticalos.
Estes expedientes só ten un valor testemuñal e de axuda, pois o expediente
completo, que inclúe orixinais e copias auténticas, está en papel. Esta
modalidade de expedientes considérase de tipo provisional, pois a finalidade da
automatización de procedementos indica que deberán desaparecer ao longo do
tempo.
 Expedientes non regrados ou agrupacións de documentos.
Son conxuntos de documentos que corresponden a procedementos
administrativos non regrados (que non finalizan cunha resolución), e que poden
agruparse con outros criterios funcionais.
A definición do tipo de expediente do que se trata farase na análise documental que
se describe no capítulo “Xestión documental baseada na análise” (máis atrás). A
información correspondente xestiónase na aplicación Inventario de información
administrativa.
No proceso de creación dos expedientes electrónicos débese incluír información
suficiente que permita crear o identificador único de expediente. Este identificador
será único para cada expediente independentemente do tipo que sexa. O identificador
componse de forma automática sen necesidade da intervención humana e convértese
nunha cadea de carácteres lexible que se asociará como metadato a cada
expediente. O identificador non pode modificarse no momento en que o expediente se
pecha. Seguirase o esquema proposto pola NTI de documento electrónico
É_<Organo>_<AAAA>_EXP_<IDE_especifico>. A normalización destes elementos e
a súa forma de obtención describirase no estándar técnico de expediente electrónico.
Para os expedientes electrónicos auténticos crearase un índice ou foliación
electrónica no momento do seu peche. Este índice realizarase seguindo as
indicacións da NTI de expediente electrónico. O índice será asinado con selo de
órgano, e supoñerá a garantía de que desde o peche do expediente non se incluíu
ningún documento máis dentro del.
Cando os expedientes non finalizados ou agrupacións de documentos deban enviarse
a outras administracións baixo os principios de interoperabilidade, crearanse índices
provisionais que garantirán a integridade do conxunto de documentos enviados.
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O ficheiro electrónico dos índices creados almacenarase conxuntamente cos
documentos correspondentes no repositorio de documentos electrónicos. No caso de
índices provisionais, gardarase unha copia dos documentos tal e como estes estaban
cando se creou o índice provisional.
Os índices electrónicos deben poder ser utilizados para comprobar a integridade do
expediente e nun futuro ser visualizados como unha enumeración dos nomes dos
documentos que se conteñen no expediente.
7.1.2. Rexistro
O proceso de rexistro fai referencia á entrada de documentos procedentes do
exterior, da cidadanía ou doutras administracións, na administración correspondente.
O proceso pode realizarse mediante o rexistro electrónico ou o rexistro presencial.
Na Administración da Xunta de Galicia existe un Sistema Único de Rexistro regulado
polo Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos
rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da
Comunidade Autónoma de Galicia. Componse do rexistro presencial, entendido como
o conxunto de órganos, servizos e unidades encargadas da recepción ou remisión, en
papel, das solicitudes, escritos e comunicacións, entregadas nas oficinas de rexistro
ou enviadas mediante correo postal, e do rexistro electrónico, que permite a
presentación ou remisión de solicitudes, escritos ou comunicacións, a través de
medios electrónicos.
7.1.2.1. Rexistro electrónico
No rexistro electrónico o proceso realízase ao mesmo tempo que o proceso de
captura explicado no capítulo “Captura” (máis atrás).
Os metadatos de rexistro que deben capturarse conxuntamente cos documentos
electrónicos proceden da información dos asentos rexistrais e establécense no
esquema de metadatos ARPAD.
Cando a través do rexistro electrónico se reciban solicitudes, escritos e
comunicacións normalizados, o proceso de rexistro irá unido ao proceso de
clasificación que se describe no capítulo “Clasificación” máis adiante. Cando se
reciban solicitudes, escritos ou comunicacións xerais, os documentos captúranse con
indicación da Unidade orgánica á que van remitidos.
A documentación complementaria ás solicitudes, escritos e comunicacións que se
captura desde o rexistro, e que comparte o mesmo asento rexistral, ten dous posibles
destinos que se definen previamente na análise documental que se describe no
capítulo “Xestión documental baseada na análise” (máis atrás):
 captúrase no mesmo expediente que a solicitude
 considérase documentación xeral reutilizable e debe ser accesible desde o
cartafol da cidadán/entidade correspondente
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En calquera caso non debe perder a vinculación coa solicitude, escrito ou
comunicación con que se presentou.
7.1.2.2. Rexistro presencial
Cando os documentos se reciban no rexistro no formato papel e formen parte dun
procedemento automatizado, deben obrigatoriamente dixitalizarse para capturalos no
sistema de xestión de documentos electrónicos.
Para que os documentos teñan consideración de copias auténticas, a dixitalización ha
de ser segura, nas condicións que se establecen no “Protocolo de dixitalización e
compulsa electrónica”.
A dixitalización garantida pode realizarse no mesmo proceso de rexistro, e
devólvenselle neste caso os orixinais á persoa que os presenta. Cando isto non é
posible, por eficiencia do servizo ou por recibir a documentación por correo postal, os
documentos orixinais en papel almacenaranse nas oficinas de rexistro por un máximo
de 3 meses, e só deberán remitirse á unidade tramitadora cando os procedementos
non se automatizaron completamente.
As imaxes dixitalizadas han de estar acompañadas dos metadatos que deben
capturarse dos asentos rexistrais, e seguirase o mesmo proceso dos recibidos
mediante o rexistro electrónico.
7.1.3. Clasificación
O proceso de clasificación refírese á asignación aos expedientes e documentos
electrónicos do código de serie documental e procedemento, que permite
contextualizalos e unilos ás actividades en que se produciron ou recibiron.
O proceso de clasificación require obrigatoriamente dun cadro de clasificación
preexistente, tal como defínese no capítulo “Instrumentos” (máis adiante). O
mantemento do cadro de clasificación e a súa relación cos procedementos que se
utiliza no Arquivo Electrónico Administrativo realízase no sistema de información
Inventario de información administrativa que se explica no capítulo “Modelo
tecnolóxico” (máis adiante).
A clasificación ou asignación de serie documental debe realizarse sempre no nivel do
expediente ou agrupación. Esta clasificación pode ser herdada por todos os
documentos que corresponden ao mesmo expediente ou agrupación. Cando por
razóns de implementación os documentos electrónicos se clasifican de forma previa,
hai que ter en conta que os documentos dun mesmo expediente teñen que ter
sempre a mesma clasificación.
A relación entre series documentais e procedementos, mantida no inventario de
información administrativa, permitirá automatizar este proceso xuntamente coa
captura, sempre que se saiba a que procedemento ou serie pertence o expediente.
No cadro de clasificación, as series documentais agrúpanse en categorías funcionais
máis amplas, de maneira que establecen conxuntos de expedientes e documentos
correspondentes a unha mesma función.
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No inventario de información administrativa manteranse tamén os tipos documentais
(solicitude, resolución etc.) que se asocian a cada expediente. Cada documento ha de
ser clasificado co seu tipo documental, que debe converterse nun metadato del,
segundo se establece no esquema de metadatos ARPAD.
No Arquivo Dixital de Patrimonio Documental, respectarase a clasificación realizada
segundo os cadros de clasificación de fondos do arquivo que teña os documentos
orixinais. Estes cadros de clasificación de fondos xestionaranse nas correspondentes
instancias dos sistemas de xestión de arquivos que se describen no capítulo “Modelo
tecnolóxico” (máis adiante).

7.1.4. Descrición
O proceso de descrición refírese á incorporación de metadatos asociados aos
documentos. Os metadatos que deben incorporarse están definidos no esquema de
metadatos ARPAD e os seus perfís de aplicación.
Os distintos elementos de metadatos refírense a metadatos sobre os documentos e
expedientes, metadatos sobre os axentes ou persoas, entidades e unidades
orgánicas relacionadas cos documentos, con mención especial aos metadatos da
sinatura, metadatos de xestión propios do procedemento ou negocio e metadatos
sobre procesos documentais.
Entre os metadatos de xestión atópanse o código de procedemento ou a serie
documental. Débese evitar asociar aos documentos como metadatos toda a
información que se xestiona nas aplicacións de xestión. No proceso de análise
documental que se describe no capítulo “Xestión documental baseada na análise”
(máis atrás), definirase o uso destes metadatos asociados aos documentos.
Entre os metadatos relacionados cos axentes é especialmente importante capturar os
identificadores unívocos que nos van a permitir facilitar o acceso aos documentos. O
caso máis claro é a captura dos DNI ou CIF dos interesados nun expediente.
O proceso de descrición ou incorporación de metadatos débese de facer da forma
máis automatizada posible. As aplicacións de xestión ou tramitación, o sistema de
rexistro, os directorios corporativos de identidades, os directorios de unidades
orgánicas e a plataforma de sinatura e o sistema de inventario de información
administrativa serán as fontes que proporcionen a información para incluír en cada un
dos elementos.
Segundo o momento en que se incorporan os metadatos, poden dividirse en:
 Metadatos no momento da captura do documento
 Metadatos producidos polos distintos procesos documentais que se van
incorporando ao longo da vida do documento
Cando se produce a transferencia de documentos nados dixitais na actuación
administrativa automatizada á contorna do Arquivo Electrónico de Patrimonio
Documental débese profundar na descrición arquivística, completando os elementos
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necesarios para o cumprimento coa norma ISAD (G) e os modelos de datos que
permiten a recolección.
Para os documentos e expedientes, aos que se aplique un proceso de dixitalización
substitutiva, será necesario un proceso de descrición máis manual, que será definido
para cada proxecto de dixitalización.
Na dixitalización do patrimonio documental o proceso de descrición é manual,
procurándose recuperar todas as descricións realizadas nos arquivos sobre os
orixinais en papel. Para esta descrición é especialmente interesante o uso das fontes
de rexistros de autoridade, que fixan as formas correctas de identificación de persoas
e entidades, especialmente as que xa non existen.
7.1.5. Acceso
O proceso de acceso refírese a como se establecen e implementan os criterios e
regras de acceso e permisos sobre os documentos e expedientes electrónicos dentro
do arquivo electrónico.
7.1.5.1. Permisos e acceso ao arquivo electrónico
Ao arquivo electrónico, como a calquera outro sistema de información, sonlle
aplicables as medidas de protección previstas no Esquema Nacional de Seguridade
(ENS).
O modelo de xestión documental, en canto ao acceso a documentos e expedientes
electrónicos, baséase en criterios abertos e de transparencia, o que implica a
aplicación de restricións só cando sexa necesario e o aproveitamento da tecnoloxía
para evitar a intermediación na consulta dos mesmos.
Para a implantación destes criterios no modelo tecnolóxico que se describe en el
capítulo correspondente (máis adiante) proponse un acceso ao arquivo electrónico
independente das aplicacións ou sistemas que crean os documentos.
Os criterios e regras de acceso interno definiranse e aplicaranse de diferente forma
nos seguintes ámbitos, que se reflicten na seguinte figura:
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ARQUIVO ELECTRÓNICO
PATRIMONIO DOCUMENTAL

ARQUIVO ELECTRÓNICO ADMINISTRATIVO

PERSOAL XUNTA

ÁMBITO PÚBLICO

ACCESO SEN RESTRICCIÓNS

TRÁMITE FINALIZADO

CARPETA
CIDADAN
DURANTE
TRAMITACIÓN

TRAMITADORES

SERIES ABERTAS

CALQUERA
USUARIO
AUTENTICADO

SERIES RESTRINXIDAS

TRAMITADORES

SOLICITUDE
XUSTIFICACIÓN
DO ACCESO

PERSOAL
ARQUIVO

Figura 12: Criterios para o proceso de acceso

 Arquivo Electrónico Administrativo
 No ámbito interno da Xunta:
-

Durante a tramitación. Os criterios e regras de acceso e permisos serán
establecidos polos responsables dos procesos, con axuda e asesoramento
dos responsables da implementación do Arquivo Dixital Integrado.

-

Finalizada a tramitación. Eliminaranse todos os permisos para a
modificación e inclusión de documentos no expediente. Os criterios e
regras de acceso só de consulta serán establecidos polo Arquivo de Galicia
para cada unha das series documentais definidas na análise documental,
con dous patróns posibles:
o Series documentais abertas.
autenticado da Xunta.

Acceso aberto a calquera usuario

o Series documentais con restricións. A definición da restrición
establécese para cada serie documental na análise documental ao
que se refire o capítulo “Xestión documental baseada na análise”
(máis atrás). Accesibles ao grupo de persoas tramitadoras e
supervisoras que sexan as responsables no momento da consulta do
procedemento relacionado. Accesibles aos responsables de Arquivo.
 No ámbito público. O acceso por parte da cidadanía realizarase sempre
baixo autenticación mediante o certificado dixital na sede electrónica.
-

Mediante o cartafol do cidadán, naqueles expedientes en que sexa parte
do procedemento ou se lle recoñeceu a condición de interesado.
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-

Mediante o procedemento de solicitude xustificada de acceso aos
documentos e expedientes, que poderá resolverse de forma automatizada
ou coa intervención dos responsables de Arquivo, e, se é o caso, dos
responsables dos procedementos correspondentes segundo a categoría de
acceso establecida na análise documental para esa serie.

Para a implementación efectiva destes criterios e regras de acceso é necesaria
a concorrencia dun sistema de xestión de usuarios e identidades e dun
interface de acceso ao Arquivo Electrónico Administrativo (ambos descritos no
capítulo “Modelo tecnolóxico” máis adiante). A alta de usuarios e a asignación
de permisos realizarase segundo o procedemento correspondente.
 Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental. O acceso será aberto, sen
restricións e sen necesidade de autenticación a través dun sitio web accesible
desde Internet.
7.1.5.2. Trazabilidade
No Arquivo Electrónico Administrativo, o proceso de acceso inclúe tamén recoller a
trazabilidade dos accesos aos documentos e expedientes dos usuarios autenticados.
No caso do Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental, a trazabilidade limítase ás
estatísticas habituais de sitios de Internet.
7.1.5.3. Copias, entrega e verificación de documentos electrónicos
Dentro do proceso de acceso considéranse tamén os métodos de copia, entrega e
verificación dos documentos nados electrónicos ás persoas interesadas.
Os documentos electrónicos deben entregárselles ás persoas que os requiran no
formato que o soliciten: papel ou electrónico.
Os documentos electrónicos administrativos emitidos pola administración para
trasladar á cidadanía terán sempre, independentemente do formato da entrega, un
código seguro de verificación (CSV), que poderá verificarse a través da sede web.
Cando unha persoa pida unha copia dun documento ou dun expediente electrónico
en papel, a impresión levará, ademais do código CSV, unha lenda alusiva ao seu
carácter de copia auténtica dun orixinal electrónico.
Cando unha persoa pida unha copia dun documento ou dun expediente electrónico,
poderáselle entregar nos formatos orixinais e coas súas probas de integridade como
sinaturas ou índice electrónico. Só no caso de que se requira para a entrega un
cambio de formato será considerada unha copia auténtica, e esta condición quedará
reflectida no documento ou expediente.
Cando a entrega dun documento requira da notificación electrónica e se notifique de
maneira fidedigna, cómpre que se xere un documento electrónico xustificante da
recepción, para o integrar nos expedientes electrónicos.
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7.1.6. Cualificación
7.1.6.1. Calendarios de conservación
O proceso de cualificación refírese ao establecemento de calendarios de
conservación dos documentos que atenden aos valores administrativos, legais e
históricos dos documentos. Os calendarios de conservación non difiren para os
documentos en papel e os documentos electrónicos e aplícanse sobre as series
documentais.
O Arquivo de Galicia, ou calquera outro arquivo facultado pola Lei de arquivos de
Galicia, serán os encargados de realizar os estudos de valoración que se inclúen
como parte da análise documental descrita no capítulo “Xestión documental baseada
na análise” (máis atrás). O Consello de Avaliación Documental será o responsable de
emitir os ditames pertinentes.
Os calendarios de conservación poden establecer períodos concretos de
conservación a partir dun evento (por exemplo, o peche do expediente) ou determinar
que os documentos e expedientes son de conservación permanente. Así mesmo
determinan cando os documentos nados dixitais deben pasar ao Arquivo Electrónico
de Patrimonio Documental (véxase proceso de transferencia en capítulo máis adiante).
Todo o proceso, desde a análise ata a aplicación dos calendarios de conservación,
réxese polo “Procedemento de valoración, emisión de informes, ditames do Consello
de Avaliación Documental e aplicación en calendarios de conservación”.
Para os documentos e expedientes electrónicos, os calendarios de conservación
deben aplicarse de forma automatizada. A súa xestión e aplicación é unha función do
Arquivo de Galicia, que debe contar cos medios tecnolóxicos para levalo a cabo, tal
como se describe no capítulo “Modelo tecnolóxico” (máis adiante).

7.1.6.2. Documentos esenciais
Enténdese por documentos esenciais aqueles que resultan indispensables para que a
administración poida alcanzar os seus obxectivos, cumprir coas súas obrigas diarias
de servizo, respectar a legalidade vixente e os dereitos das persoas. Os documentos
electrónicos serán cualificados como esenciais ou non no proceso de análise descrita
en capítulo “Xestión documental baseada na análise” (máis atrás).
A xestión dos documentos cualificados como esenciais pasará por medidas adicionais
de seguridade, que garantan a súa recuperación, en caso de desastre.

7.1.7. Conservación
O proceso de conservación refírese ás medidas que se teñen que adoptar para
manter os documentos accesibles e consultables durante o tempo definido nos
calendarios de conservación.
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7.1.7.1. Plan de preservación
Establecerase un plan de preservación baseado na revisión periódica das
características dos documentos, especialmente da obsolescencia de formatos. Este
plan de preservación executarase no Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental,
especificamente no repositorio de preservación que se describe no capítulo “Modelo
tecnolóxico” (máis adiante), e aplicaráselles tanto aos documentos nados dixitais como
ás copias dixitalizadas do patrimonio documental, incluíndo as que se seleccionaron
para preservar procedentes da recolección doutros repositorios. Estará baseado
principalmente na conversión de formatos cando queden obsoletos e preverá a
posible migración a outros sistemas ou tecnoloxías.
O plan de preservación deberá incluír tamén unha solución para o tratamento dos
elementos das sinaturas con certificado dixital, para aqueles documentos nados
dixitais que se inclúan no repositorio de preservación.
As medidas de preservación aplicadas no Arquivo Electrónico Administrativo
centraranse no uso desde a creación dos documentos de formatos de conservación a
longo prazo, especialmente o formato PDF(A). Este formato é o que se establece
como de uso obrigatorio na Orde do 6 de febreiro de 2014, pola que se aproba o
protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia, xunto á sinatura electrónica PAdES para todos os
documentos que teñan como destinatarios cidadás ou cidadáns, ou outras
administracións públicas, e para todas as sinaturas realizadas nunha actuación
automatizada.
A actualización de sinaturas, cando sexa necesaria en calquera momento do trámite,
só se lle aplicará ao Arquivo Electrónico Administrativo, e seguirá as pautas
establecidas no protocolo de identificación e sinatura electrónicas. Calquera
actualización debe respectar e manter os metadatos de autor e data de verificación
das sinaturas iniciais.

7.1.7.2. Conservación de copias de documentos
Por regra xeral, cando por distintas razóns se conserven copias auténticas dos
documentos electrónicos, deberáselles aplicar o mesmo calendario de conservación
que aos seus documentos orixinais.
Cando se requira facer réplicas de documentos electrónicos, por exemplo para
poñelas á disposición nas plataformas de verificación, estas deben estar
referenciadas co obxecto dixital co que se relacionan, de modo que se lles aplique o
mesmo calendario de conservación. O protocolo de arquivo e documentos
electrónicos poderá determinar un prazo de disposición menor nalgúns casos.

7.1.8. Transferencia
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O proceso de transferencia refírese ao paso dos documentos electrónicos desde o
Arquivo Electrónico Administrativo ao Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental.
A transferencia dos documentos realizarase nos prazos definidos polos calendarios
de conservación cando os documentos sexan de acceso público, nas condicións que
se detallan no “Procedemento de transferencia de documento electrónicos ao Arquivo
Electrónico de Patrimonio Documental” e que atenden ás seguintes premisas xerais:
-

Realizarase un plan de migración anual, coas garantías suficientes para a
boa fin do proceso.

-

A transferencia realizarase tanto á estrutura de difusión e recolección coma
ao repositorio de preservación e crearanse os paquetes de inxesta, que
incluirán os ficheiros e metadatos definidos para tal fin.

-

Revisaranse e completaranse os metadatos correspondentes para axeitalos
ás normas de descrición arquivística.

7.1.9. Destrución
O proceso de destrución refírese á eliminación definitiva dos documentos electrónicos
que finalizaron o período de conservación establecido nos calendarios de
conservación.
Antes da destrución definitiva requírese o visto e prace do órgano competente, co
informe previo do Arquivo de Galicia (que ratificará o ditame do Consello de
Avaliación Documental).
Pódese establecer unha suspensión temporal de aplicación dun calendario de
conservación aprobado por ditame do Consello de Avaliación Documental, cando a
documentación fose requirida polos xulgados ou como consecuencia da aplicación de
medidas excepcionais.
A selección dos documentos electrónicos no Arquivo Electrónico Administrativo que
deben destruírse e o fluxo de aprobación da destrución deben aplicarse de forma
automatizada. A súa xestión e aplicación é unha función do Arquivo de Galicia, que
debe contar cos medios tecnolóxicos para realizalo, tal como se describe no capítulo
“Modelo tecnolóxico” (máis adiante).
O “Procedemento de destrución de documentos electrónicos” describe os detalles
deste proceso, no que se terá en conta o que se refire ao “borrado e destrución”.
Calquera eliminación dun documento ou expediente electrónico debe incluír todas as
súas copias auténticas e copias de seguridade.
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7.2. Modelo organizativo
O correcto funcionamento do Arquivo Dixital Integrado, require a participación directa
daquelas unidades segundo as súas competencias, As responsabilidades fixadas
neste apartado serán totalmente exercidas cando o Arquivo Dixital Integrado estea
implementado. No proceso de implementación cada un dos actores definidos terá que
ilas asumindo, axudado polo equipo de proxecto.
Para o bo goberno da xestión dos documentos electrónicos é necesaria a
participación de distintas partes interesadas ou con competencias en diversos
aspectos relacionados. A coordinación entre todas elas é un elemento esencial para o
desenvolvemento e mantemento do modelo de xestión documental.
A planificación, implantación, desenvolvemento e mantemento do modelo e a política
de xestión documental están adscritos a diferentes órganos e entidades e actúan no
modelo de xestión documental no seu ámbito competencial, e sempre de acordo coa
normativa que os regule.


A Secretaría Xeral de Cultura, como órgano competente en materia de arquivos
e patrimonio documental.



A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), como
órgano competente en elaboración e execución da estratexia tecnolóxica do sector
público autonómico, e en concreto planificación, coordinación e impulso da
administración electrónica.



A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, como órgano competente na simplificación de procedementos.



O Consello de Avaliación Documental, como órgano colexiado competente para
a cualificación e valoración documental dos documentos producidos, recibidos e
acumulados pola administración autonómica, e o que emitirá os ditames
preceptivos para establecer a conservación ou a eliminación dos documentos
electrónicos.



A Comisión de Seguridade e Goberno Electrónico, en concreto a Subcomisión
de Interoperabilidade e Administración Electrónica, como órgano no que están
representados as Consellerías, a ao que corresponde o impulso das actuacións en
materia de administración electrónica nos seus ámbitos de competencia.



Os responsables dos procesos de xestión en cada unha das consellerías e
entidades adscritas terán a responsabilidade de aplicar e facer cumprir o modelo
e as directrices de xestión documental na xestión dos documentos electrónicos
producidos e recibidos nos procesos da súa competencia.



O persoal adscrito á administración xeral da Xunta de Galicia é responsable de
cumprir os procedementos establecidos para a xestión de documentos
electrónicos.
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7.3. Modelo tecnolóxico
O modelo tecnolóxico que lle fornece soporte á xestión de documentos electrónicos
para o proxecto parte das seguintes premisas:


aséntase nunha infraestrutura tecnolóxica centralizada no Centro de
Proceso de Datos Integrado (CPDi)



os criterios para a elección das tecnoloxías para implantar baséanse no
cumprimento dos estándares máis aceptados e a facilidade para a súa
integración coas tecnoloxías xa existentes.



a implantación das tecnoloxías realízase baixo o suposto de que moitos dos
expedientes e documentos electrónicos que xestionarán deben ter unha
vida moito máis longa ca calquera desenvolvemento tecnolóxico, polo que
ningunha decisión debe comprometer a integridade dos documentos e os
seus metadatos.



a integración das distintas tecnoloxías e pezas que as compoñen é a chave
para que a tecnoloxía cumpra cos requisitos funcionais e técnicos da
xestión de documentos electrónicos.

O modelo tecnolóxico de alto nivel descrito neste documento deberá ser desenvolvido
nos documentos técnicos necesarios. O modelo está representado na seguinte figura:

Arquivo electrónico administrativo

Arquivo electrónico patrimonio documental
Outros colectores:
Hispana, Europeana

Módulos comúns

Aplicacións de xestión/tramitación

Rexistro

Portasinaturas

Dixitalización
garantida

@notifica

Copias
auténticas

Xeración de
índices

Inventario de
procedementos
Xestor de
identidades

Xerador CSV

Framework de servizos documentais

Sitio web
de consulta

Carpeta do
cidadán

Elementos de difusión e recollida
Interfaz de
captura y
consulta

Repositorio colector
OAI/PMH

Repositorio
provedor de datos
OAI/PMH

Interface de
administración
políticas
documentais

Repositorio
provedor de
servicios OAI/PMH

Dixitalización

Repositorio de
preservación OAIS

ALFRESCO

Funcionalidades RM
 MoReq 2010

PAQUETES
DE INXESTA

Figura 13: Modelo tecnolóxico de alto nivel
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O modelo distingue dúas contornas tecnolóxicas diferentes: a que lle dá soporte ao
Arquivo Electrónico Administrativo e a que lle dá soporte ao Arquivo Electrónico
de Patrimonio Documental.
A relación entre ambas as contornas prodúcese cando documentos nados
dixitalmente e xestionados no Arquivo Electrónico Administrativo se converten en
patrimonio documental e migran ao Arquivo Dixital de Patrimonio Documental.
7.3.1. Arquivo Electrónico Administrativo
O Arquivo Electrónico Administrativo baséase nunha plataforma de código aberto de
xestión de documentos Alfresco, na que se xestionarán os documentos e expedientes
electrónicos cos seus correspondentes metadatos. Para a implementación do
repositorio será necesario personalizar o modelado de Alfresco de maneira que
cumpra cos requisitos deste modelo de xestión documental, en especial os derivados
dos procesos documentais descritos no capítulo “Proceso documentais” (mais atrás).
Para a posta en marcha deste modelo é necesario que se implementen no repositorio
as funcionalidades habitualmente recollidas co nome de “records management” que
permiten:
-

Incorporar e
clasificación).

-

Asignar a cada punto da clasificación calendarios de conservación a partir
dun evento.

-

Determinar un estado definitivo do documento no que automaticamente se
eliminan os permisos de escritura.

-

Asignar a este estado regras de acceso baseadas na xerarquía de clases.

-

Executar os calendarios de conservación e comezar o workflow de
aprobación da eliminación.

-

Suspender os calendarios
documento ou expediente.

xestionar

unha

de

clasificación

xerarquizada

conservación

para

un

(cadro

de

determinado

A normativa para seguir para estas funcionalidades no futuro é MoReq2010.
Enténdese que Alfresco, do mesmo xeito que o resto dos seus competidores, irá
adaptándose a esta normativa, baseada na modularidad e interoperabilidade. En
calquera caso, calquera adaptación ou personalización que se realice debe ter en
conta esta especificación.
O repositorio documental será único tanto para os compoñentes do rexistro coma
para as aplicacións tramitadoras. As aplicacións tramitadoras ou de xestión non terán
que almacenar os documentos noutros xestores ou repositorios diferentes para a súa
tramitación.
O repositorio interrelaciónase coas distintas aplicacións de xestión e cos módulos ou
compoñentes comúns mediante un framework de servizos documentais, que polo
menos debe comprender os seguintes servizos:
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a. Servizos documentais: Almacenar documento, Recuperar documento,
Modificar documento, Borrar documento, Compartir/Copiar contidos dun
documento, Recuperar relación de contidos compartidos/copiados,
Recuperar identificadores de documentos, Transformar contido do
documento, Conversión de formatos obsoletos, Engadir sinaturas a un
documento, Actualizar sinaturas a un documento, Recuperar número de
sinaturas , Recuperar sinaturas dun documento, Buscar documento(s)
de maneira controlada, Recuperar os formatos dispoñibles, Recuperar
formatos dun documento, Buscar por contido de maneira controlada,
Verificación de integridade do documento.
b. Servizos documentais de contextualización: Tramitar un documento,
Crear un expediente, Recuperar un expediente, Pechar un expediente,
Transferir expedientes, Modificar un expediente, Eliminación,
Reclasificar un expediente.
c. Servizos relacionados co cadro de clasificación, tipos,
procedementos e series: Crear categoría cadro de clasificación,
Eliminar ou modificar categoría do cadro de clasificación, Consultar e
recuperar tipos e subtipos documentais, consultar e recuperar
procedementos, Consultar e recuperar series documentais.
Entre as aplicacións que deben relacionarse co repositorio existe unha serie de
Módulos comúns que ten especial relación co repositorio, xa que executan algún
proceso documental ou algunha funcionalidade específica necesaria para cumprir cos
requisitos do modelo. Na figura, os que xa se atopan dispoñibles identifícanse coa cor
laranxa, mentres que os que están por desenvolver están en cor gris. A descrición de
cada un deles e do proceso documental ou parte do proceso que desenvolve é a
seguinte:
 Rexistro. Sistema único de rexistro da Xunta de Galicia, que inclúe tanto os
rexistros presenciais (xerais e auxiliares) coma o rexistro electrónico. O
sistema de información AIRES é o compoñente tecnolóxico que realiza
estas funcións. Actualmente está en proceso de implantación paulatina nas
oficinas de rexistro. Transitoriamente, ata que non se complete a
implantación, as funcións de rexistro electrónico están soportadas polos
sistemas Rexistro e SES. A función destes sistemas é o proceso
documental de rexistro, tal como se explica no capítulo correspondente
(máis atrás), produce o asento da entrada dun documento, asígnalle un
número de rexistro e a data e a hora desde a cal se computan os prazos
pertinentes. O rexistro electrónico relaciónase directamente co repositorio,
pois debe gardar os documentos electrónicos recibidos, ben na zona
provisional, ben no seu lugar definitivo. O rexistro presencial relaciónase co
repositorio en conxunción coa aplicación de dixitalización garantida.
 Dixitalización garantida. Compoñente que permite a dixitalización de
documentos en papel cumprindo os requisitos técnicos e legais necesarios
para que os documentos electrónicos resultantes poidan integrarse no
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repositorio. A aplicación debe capturar os metadatos propios do proceso de
dixitalización e, ben documento a documento, ben en lotes, permitir a
captura dos documentos dixitalizados no repositorio.
 Portasinaturas e servizos corporativos de sinatura. Compoñente
tecnolóxico que permite asinar electrónicamente os documentos. Debe
interactuar co repositorio de forma que se poidan asinar documentos que
estean no repositorio e que poidan capturarse os documentos asinados.
 Xeración de índices. É a aplicación que xera os índices dos expedientes
electrónicos auténticos tal como se explica no capítulo de “Expedientes
electrónicos” (máis atrás). O índice xérase cando se pecha o expediente e
debe ser incluído no repositorio como un documento máis deste.
As tres aplicacións seguintes dan resposta aos requisitos de acceso
establecidos no capítulo “Copias, entrega e verificación de documentos
electrónicos” (máis atrás).
 Copias auténticas. É a aplicación que permite imprimir copias auténticas
en papel dos documentos gardados no repositorio.


Xerador de CSV. É a aplicación que lles asigna aos documentos xerados
pola administración un código seguro de verificación, que debe ser visible
no propio pé do documento. A copia do documento que se expón para a
súa verificación debe ter unha ligazón co documento orixinal de forma que
sexa eliminada cando se elimine o orixinal.

 Notific@. Compoñente que permite a notificación electrónica de
documentos que se atopen no repositorio, para o que recolle os metadatos
necesarios. Unha vez que se produza a notificación, as aplicacións de
xestión deben incluír no expediente correspondente o xustificante de
recepción de que a notificación se produciu.
 Inventario de información administrativa. É a aplicación que xestiona de
forma unificada e coordinada a información sobre procedementos, cadro de
clasificación e informes de valoración de series documentais. No que
respecta á xestión documental, esta aplicación é o único punto onde se
mantén o cadro de clasificación e a súa relación cos procedementos. Debe
estar sincronizada coas funcionalidades de “record management” do
repositorio. Esta aplicación permitirá ademais gardar un histórico de
unidades organizativas.
 Xestor de identidades. O repositorio Alfresco beneficiaríase para cumprir
cos requisitos definidos no capítulo “Permisos e Acceso ao arquivo
electrónico” (máis atrás) da existencia dunha xestión centralizada de
usuarios, que permitise a creación de grupos e a asignación/designación
das persoas a unidades organizativas. Non é unha necesidade exclusiva da
xestión documental, pero si moi relevante para esta.
En canto aos interfaces gráficos necesarios para interactuar cos documentos do
repositorio, o modelo prevé:
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- Un interface de captura e consulta de documentos e expedientes electrónicos no
repositorio. Será utilizado para capturar documentos dos procesos e actividades
que non se tramitan por unha aplicación de xestión; o seu uso está limitado aos
procedementos e actividades así definidos na análise documental. Para o resto dos
usuarios da Xunta, o interface será só de consulta, e serán unicamente visibles os
documentos e expedientes aos que o usuario identificado teña acceso.
- Un interface de administración de políticas documentais que permita, consonte
as categorías do cadro de clasificación, creadas e mantidas desde o inventario de
información administrativa, establecer os calendarios de conservación e a súa
xestión, tal como se define no capítulo “Cualificación” (máis atrás).
Este modelo prevé a utilización das interfaces provistas por Alfresco de forma
preferente cunha personalización mínima. Calquera decisión sobre outro enfoque
que implique o desenvolvemento a medida dunha interface deberá xustificarse e
analizarse en profundidade.2
- Un interface de administración, que permita a administración técnica do sistema.
Por último, para dar cumprimento aos requisitos de acceso a documentos e
expedientes por parte da cidadanía, o repositorio documental conéctase a través
do framework co cartafol do cidadán e permitindo o acceso aos documentos
entregados pola propias persoas afectadas e aos expedientes nos que acreditasen
a súa condición de interesadas.

7.3.2. Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental
O Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental baséase en dúas estruturas
paralelas e relacionadas: unha estrutura de datos para a difusión e a recolección
e un repositorio de preservación para os documentos e expedientes electrónicos.
Na seguinte figura preséntase un esquema dos distintos elementos que o compoñen,
e como se integra nun sistema máis amplo de difusión de todo o patrimonio cultural
dixital:

2

Un do punto para estudar sería o uso do framework documental desde a interface a medida
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Figura 14: Esquema do Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental

Os documentos e expedientes ingresan no Arquivo Electrónico de Patrimonio
Documental de dúas formas diferentes:
 Procedentes de procesos de dixitalización do patrimonio documental. Esta
dixitalización faise en condicións diferentes que a dixitalización garantida,
principalmente porque non precisa elementos de conformidade, como selos
de órgano, e porque require da obtención de dúas copias de cada
dixitalización: o máster en alta resolución para a conservación e a copia de
difusión en formatos comprimidos e de baixo peso. Ademais o proceso de
dixitalización debe permitir asociar aos documentos e expedientes as
descricións correspondentes. A infraestrutura para este tipo de
dixitalización require de equipos e persoal moi especializado, polo que o
modelo prevé a contratación dos distintos proxectos a empresas
especializadas. O formato que se popularizou, e que por tanto debe
esixirse, para que as empresas fagan entrega das dixitalizacións e os seus
metadatos, é o formato METS (Metadata Encoded Trasmisison Standard).
 Procedentes de procesos de exportación
do Arquivo Electrónico
Administrativo. A transferencia destes documentos débese facer cun
proceso de exportación/importación. O formato de intercambio contén tanto
os ficheiros electrónicos como os metadatos que os acompañan.
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Establécense en ficheiros XML que constitúen os paquetes de inxesta no
repositorio OAIS. 3
En ambos os casos, os ficheiros procedentes da dixitalización e os seus datos deben
incluírse tanto na estrutura de datos para a difusión e recolección coma no repositorio
de preservación.
O repositorio de preservación desenvólvese seguindo o modelo OAIS (Open
Archival Information System). O modelo OAIS, aceptado internacionalmente como a
base para a preservación dixital, contempla que o repositorio de preservación debe
ser unha peza separada e illada das contornas onde se producen outros procesos
documentais. No caso do Arquivo Electrónico de Patrimonio Documental isto supón a
separación das estruturas de datos para a difusión e recolección. Con todo, o propio
modelo OAIS propón uns paquetes de difusión que permitiría o acceso a este
repositorio directamente. Neste modelo formulase non facer difusión pública a partir
do repositorio de preservación, senón exclusivamente da estrutura de difusión e
recolección. É de prever que a evolución tecnolóxica a medio prazo resolva esta
duplicidade de funcións propoñendo un modelo máis integrado.
O repositorio de preservación é un sistema separado que tamén pode ser utilizado
para preservar outros obxectos dixitais do patrimonio cultural, como os provenientes
de bibliotecas e museos. Neste MRA só se enuncia esta posibilidade, sen profundar
nos requisitos para que se produza esta utilización conxunta.
O modelo de difusión e recolección ten como base sistemas de arquivos que
permiten a xestión das descricións arquivísticas dos documentos custodiados nos
arquivos, e a súa asociación cos obxectos dixitais provenientes dos procesos de
dixitalización, de forma que poidan ser provedores de datos recolectables. A
descrición debe basearse nas normas internacionais (norma ISAD), e por tanto
permitir a descrición multinivel (documento, expediente, serie, fondo).
Na Xunta de Galicia a ferramenta informática que soporta o sistema de xestión de
arquivos será única para os arquivos xestionados pola Xunta e para aqueles incluídos
nos convenios correspondentes. Esta ferramenta, aínda que se instale en servidores
centralizados debe permitir instancias múltiples, de forma que cada arquivo teña
independencia na xestión de permisos de acceso, de ferramentas de clasificación e
organización de fondos, e das descricións dos seus propios fondos.
As descricións poden incluír imaxes dixitais (o desexable), pero tamén poden ser
simples referencias á existencia deses fondos. Os sistemas deben permitir tanto a
descrición como tarefa habitual dos arquivos como a importación de datos e imaxes
dixitalizadas que se produciron noutras contornas (por exemplo, proxectos de
dixitalización encargados a empresas especializadas). Para que isto sexa posible é
necesario normalizar as estruturas de datos e os formatos de intercambio de ficheiros

3

Non é previsible a transferencia destes documentos no curto prazo. A normalización dos formatos de intercambio entre este tipo de
contornas é obxecto de investigación e existe unha proposta de MoReq 2010. Tamén poderían utilizarse os formatos propostos polo ENI.
Nos próximos anos existirá unha evolución e acumularanse experiencias prácticas, polo que é razoable que a implementación exacta dos
formatos e do proceso de importación/exportación se faga nunha fase posterior preto da data en que realmente vai ser requirido. Na
primeira implementación do modelo débese analizar como levaría a cabo identificando as condicións necesarias que o farían posible.
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e establecer o perfil de aplicación sobre os estándares internacionais como EAD
(Encoded Archival Descriptión) e EAC (Encoded Archival Context).
A ferramenta tamén debe permitir a xestión común da descrición das autoridades
(normas ISAAR(CPF) e ISDIAH) e a posibilidade de consulta con outros datos xa
normalizados. Desta maneira permítese a reutilización e enlazado con outros datos,
por exemplo os nomes de persoas, que se atopen dispoñibles procedentes doutras
fontes.
O Arquivo de Galicia xestionará unha destas instancias integrando, ademais de
descricións dos fondos que custodia, todas as descricións e dixitalizacións de fondos
de organismos e arquivos cos que se chegou a acordos e que non conten cun
sistema de provisión de datos recolectables propio.
Outros arquivos poden instalar as súas propias ferramentas informáticas, que para
ser incluídas no modelo de recolección e converterse en provedores de datos, deben
cumprir coas condicións do protocolo OAI/PMH.
Estes sistemas (o da Xunta e outros) convértense no modelo de recolección en
provedores de datos. O sistema de difusión e recolección inclúe os seguintes
elementos:


Os metadatos organizados en estruturas normalizadas almacénanse nun
repositorio provedor de datos. Isto permite que os axentes recolectores os
identifiquen e que se agreguen mediante o protocolo OAI/PMH en proxectos
como Hispana ou Europeana.



Para facer a recolección de datos e documentos doutros repositorios débese
implementar un repositorio recolector, a través do cal se agregan os datos
expostos nos repositorios provedores de datos cos que alcanzasen os acordos
correspondentes. O labor de recolección pode incluír a recolección non só dos
datos, senón tamén dos obxectos dixitais que os acompañan. Neste caso os
obxectos dixitais recolectados almacenaríanse no repositorio de preservación.



Por último, o repositorio provedor de servizos será o que faga posible que
tanto os datos e documentos propios, como os recolectados poidan ofrecerse a
través dun sitio web de consulta, no cal poden establecerse distintas formas de
acceso á información.

Este modelo de recolección non é exclusivo do Arquivo Electrónico de Patrimonio
Documental, senón que se pode integrar nun proxecto global de patrimonio dixital
cultural, parte do cal xa se atopa dispoñible a través da Biblioteca Dixital de Galicia
(Galiciana actualmente), e que pode estenderse nun futuro ao patrimonio dixital
museístico.
O elemento clave para a difusión do patrimonio é o sitio web, a través do cal se
accede a este patrimonio. O modelo propón un deseño de sitio web integrador que
permita a consulta de todo o patrimonio de forma conxunta (documental, bibliográfico
e museístico), deixando a posibilidade de entradas diferenciadas. O modelo
recomenda basearse na experiencia de Galiciana para este deseño, que inclúe unha
funcionalidade de procura, e a implementación de visualizadores que permiten unha
boa experiencia de usuario na consulta dos documentos electrónicos.
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7.4. Normativa, documentación e instrumentos do modelo
O modelo de xestión documental apóiase nun conxunto de directrices e instrumentos
de control que supoñen, por unha banda, a normativa que sustenta o modelo e, por
outra, os documentos e instrumentos técnicos nos que se desenvolven e regulan en
detalle distintos aspectos daquel.
Neste documento establécense os niveis e orientación do contido das directrices e
instrumentos que se deben desenvolver.
No Anexo B (máis adiante), establécese a lista non pechada da normativa e
documentación para desenvolver. Inclúe os elementos ata agora identificados. Esta
lista pode e debe ser ampliada, reducida ou modificada de acordo coas necesidades
xurdidas na implantación do modelo.

7.4.1. Normativa
Débense desenvolver no eido normativo soamente aqueles aspectos que regulen a
relación coa cidadanía con respecto aos documentos e expedientes electrónicos e os
principios de alto nivel que permanecerán ao longo do tempo. É especialmente
importante regular no eido normativo a eliminación ou conservación dos documentos
electrónicos e a relación cos documentos orixinais en papel. Esta regulación ten que
ir encamiñada a evitar a destrución non autorizada de documentos e ao mesmo
tempo darlle soporte legal á destrución autorizada necesaria para a eficacia e
eficiencia do Arquivo Dixital Integrado.
Seguindo os dous corpus lexislativos descritos no capítulo “Lexislación” (máis atrás),
a normativa debe desenvolverse da seguinte forma:
 No relacionado coa administración electrónica, seguindo a denominación
escollida polo Decreto 198/2010, incluiría: o Protocolo de arquivo e
documento electrónicos e o Protocolo de dixitalización e compulsa
electrónicas.
 No relacionado cos arquivos debe desenvolverse o previsto na Lei de
arquivos e documentos en canto á constitución do Consello de Avaliación
Documental. Así mesmo pode ser necesaria unha normativa que clarifique
as competencias e responsabilidades no proxecto conxunto de patrimonio
dixital e as condicións para recolección de patrimonio documental e
dixitalización de coleccións de titulares doutras administracións, fundacións
e particulares.
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Ao mesmo tempo, tamén se detectou a necesidade de modificación da Orde (de 12
de decembro de 2012) que regula a habilitación de procedementos para dar cabida
nese proceso á análise documental que realizará o Arquivo de Galicia.
No mesmo sentido, é posible que algún dos procedementos aos que se refire o
seguinte capítulo, especialmente os que incumben a varios órganos, se considere
necesario convertelos en normativa para asegurar o seu cumprimento. Tendo en
conta que a modificación de procedementos é unha tarefa habitual no proceso de
mellora, e que a tramitación como unha orde pode restarlle axilidade ao proceso de
actualización, só se recomenda esta práctica cando se detecte unha posibilidade real
de non seguimento do procedemento por algún dos actores involucrados.
Unha vez promulgada e aprobada a normativa debe incorporarse á lexislación que se
inclúe no Marco normativo deste MRA.
7.4.2. Documentación
A documentación desenvolve as directrices de funcionamento nos seguintes niveis:
1.

O marco de referencia ARPAD (este documento) que describe o modelo de
xestión dos documentos electrónicos e actúa como Política de xestión de
documentos electrónicos.

2.

Os procedementos de actuación, que describen os distintos pasos e
responsabilidades para executar os procesos de análises e documentais, ou unha
parte deles, que aseguran que a operativa da xestión de documentos electrónicos
se axusta ao modelo de referencia.

3. Os estándares técnicos, que describen as pautas que deben cumprirse para o
desenvolvemento de aplicacións relacionadas coa xestión documental e a
implementación dos requisitos documentais na infraestrutura tecnolóxica.
Por baixo destes niveis de documentación atopamos instrucións, manuais de
instalación, de operación e de usuario das distintas aplicacións ou elementos
descritos no capítulo “Modelo tecnolóxico” (máis atrás).
Esta documentación debe ser redactada polas persoas competentes na materia, coa
revisión e validación doutras partes interesadas. A aprobación final corresponde á
Subcomisión de Interoperabilidade e Administración Electrónica descrita no capítulo
“Responsabilidades” (máis atrás). O proceso para redactar, validar e aprobar a
documentación do modelo de xestión de documentos electrónicos debería estar
descrito no seu correspondente procedemento.

7.4.3. Instrumentos
7.4.3.1. Cadro de clasificación
O cadro de clasificación desenvolvido para a Xunta de Galicia polo Arquivo de Galicia
e toda a súa información asociada nos estudos de series debe ser adaptado para
cumprir a súa función con respecto ao Arquivo Electrónico Administrativo.
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O cadro actual realizouse baseándose nos documentos en papel que se transferiron
ao Arquivo de Galicia. O estudo dos procedementos actuais e os documentos
electrónicos poden implicar algúns cambios e variacións nese documento.
Principalmente deberá facerse un estudo conxunto para determinar a relación cos
procedementos definidos, entendendo que a relación ideal sería que a cada
procedemento vixente lle corresponda unha serie documental.
O cadro de clasificación ten na contorna do arquivo electrónico algunhas
funcionalidades a maiores ca na contorna en papel, xa que se converte no
instrumento de agrupación de documentos que comparten calendarios de
conservación e regras de acceso. Esta circunstancia pode tamén influír no
establecemento das diferentes clases.
O cadro de clasificación é un instrumento vivo que se desenvolve e constrúe como un
dos resultados da análise documental descrita no capítulo “Xestión documental
baseada na análise” (máis atrás).
O mantemento do cadro de clasificación e a súa relación cos procedementos que se
utiliza no Arquivo Electrónico Administrativo realízase no sistema de información
Inventario de información administrativa que se explica no capítulo “Modelo
tecnolóxico” (máis atrás).
Na xestión dos distintos arquivos que participan no Arquivo Electrónico de Patrimonio
Documental utilízanse os cadros de clasificación dos fondos, que abarcan non só a
produción da administración autonómica, senón tamén calquera outro fondo que se
custodie. Estes cadros de clasificación confecciónanse sobre a base da
documentación existente e permiten estruturar as descricións realizadas no nivel do
fondo. Estes cadros de clasificación de fondos xestionaranse nas correspondentes
instancias dos sistemas de xestión de arquivos que se describen no capítulo “Modelo
tecnolóxico” (máis atrás).
No futuro unha meta ideal sería que o cadro de clasificación da Administración da
Xunta de Galicia xestionado no Inventario de información administrativa puidese
utilizarse tamén para o Arquivo de Patrimonio Documental para a documentación
correspondente, unha vez que este pase para ser de conservación permanente e
acceso libre. Cando isto sucedese, deberá actualizarse este MRA. O detalle dos
criterios para utilizar e a forma de actualización descríbense no “procedemento para o
mantemento do cadro de clasificación”.

7.4.3.2. Esquema de metadatos ARPAD
O esquema de metadatos ARPAD definirá os distintos elementos correspondentes
establecendo as regras de uso (semántica, sintaxe e obrigatoriedade) de cada un
deles. O modelo propón un desenvolvemento para partir do e-EMGDE definido no
Esquema Nacional de Interoperabilidade e a norma ISO 23081 de metadatos para a
xestión de documentos.
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Asimilando o estado actual da tecnoloxía, o modelo propón un esquema de
metadatos de entidade única, no que todos os metadatos se asociarán á entidade
documento ou algunhas das súas agrupacións (expediente, serie documental etc.).
O esquema estará documentado e mantido ao longo do tempo seguindo o
“Procedemento para o mantemento de esquema de metadatos ARPAD”
O esquema constituirá o marco no cal, tras a análise documental, se irá construíndo o
perfil de aplicación no que se baseará o modelado do repositorio Alfresco. As
decisións de aplicación quedarán asociadas a cada serie documental na aplicación de
Inventario de información administrativa que se describe no capítulo “Modelo
tecnolóxico” máis atrás.
7.4.3.3. Calendarios de conservación
Os ditames do Consello de Avaliación Documental establecerán as pautas para a
conservación, transferencia e eliminación de cada unha das series documentais.
Dos ditames poderanse extrapolar uns patróns de comportamento que constituirán o
catálogo de calendarios de conservación. Estes calendarios poderán ser aplicados a
máis dunha serie documental cando os comportamentos sexan iguais. Os calendarios
de conservación implementaranse no repositorio documental para que poidan
executarse de forma automatizada, tal e como se describe no capítulo “Modelo
tecnolóxico” (máis atrás) .
Todo o proceso de valoración e aplicación dos calendarios de conservación
realizarase segundo o Procedemento de valoración, emisión de informes, ditames do
Consello de Avaliación Documental e aplicación en calendarios de conservación.
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8. GLOSARIO
Aplicación de xestión ou tramitación: Sistema de información deseñado para a
automatización dos distintos pasos ou trámites dun procedemento ou función
administrativa.
Aplicacións ofimáticas: Ferramentas que permiten crear, manipular, transmitir e
almacenar documentos nunha contorna de oficina como procesadores de texto,
follas de cálculo ou ferramentas de presentación. Exemplo: Microsoft Office.
Arquivo electrónico: Repositorio electrónico, complementario e equivalente en canto
á súa función aos arquivos convencionais, destinados a cubrir o conxunto do
ciclo de vida dos documentos electrónicos.
Copia auténtica: Documento expedido por un órgano con competencias atribuídas
para iso, e cun valor probatorio pleno sobre os feitos ou actos que documente,
equivalente ao documento orixinal.
CSV (Código Seguro de Verificación): Código asignado a cada documento e
vinculado á Administración Pública, órgano ou entidade que permite a
comprobación da integridade do documento mediante o acceso á sede
electrónica correspondente.
Dixitalización garantida: Proceso de obtención de imaxes de documentos orixinais
en papel que garante a súa autenticidade, integridade e conservación,
obténdose copias auténticas coa mesma validez e eficacia.
Documento electrónico: Información de calquera natureza en forma electrónica,
arquivada nun soporte electrónico segundo un formato determinado e
susceptible de identificación e tratamento diferenciado.
Documento electrónico auténtico: Documento electrónico que pode probar a súa
autenticidade mediante algún dos sistemas de sinatura electrónica admitidos.
Esquema de metadatos: Plan lóxico que amosa as relacións entre os distintos
elementos de metadatos establecendo as regras de uso sobre a semántica, a
sintaxe e a obrigatoriedade.
Europeana: Agregador de contidos e portal do patrimonio cultural europeo
coordinado pola Unión Europea, que recolecta e pon en acceso libre os
obxectos dixitais de institucións d ela memoria de 29 países europeos.
Expediente electrónico: Conxunto de documentos electrónicos correspondentes a
un procedemento administrativo, calquera que sexa o tipo de información que
conteñan.
Expediente electrónico auténtico: Expediente electrónico que contén todos e cada
un dos documentos electrónicos auténticos correspondentes a un procedemento
administrativo. Contén elementos que permiten a comprobación da integridade
do expediente unha vez que finalizou o procedemento administrativo.
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Sinatura electrónica: Conxunto de datos en forma electrónica, consignados xunto a
outros ou asociados con eles, que poden ser utilizados como medio de
identificación do asinante.
Framework de servizos: Compoñente tecnolóxico que agrupa un conxunto de
servizos web que utilizan protocolos e estándares que serven para intercambiar
datos entre aplicacións.
Funcionalidades “records management”: Conxunto de funcionalidades que os
provedores de software adoitan incluír en módulos independentes e que
agrupan a xestión do cadro de clasificación e da automatización os calendarios
de conservación.
Hispana: Directorio e recolector de recursos dixitais e punto de acceso común aos
obxectos dixitais das institucións da memoria españolas, fundamentalmente
bibliotecas e arquivos. Constitúe, por tanto, un agregador de contidos das bases
de datos de recursos dixitais conformes á Iniciativa de Arquivos Abertos (OAI)
que promove a Unión Europea, coordinado polo Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte.
Metadatos: Datos que describen o contexto, o contido e a estrutura dos documentos
e a súa xestión ao longo do tempo.
MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems. Especificación redactada
polo DLM Forum (Unión Europea) que recolle os requisitos do software para a
xestión de documentos electrónicos.
OAI-PMH: Open Arquives Initiative-Protocol Metadata Harvesting. Ferramenta de
interoperabilidade independente da aplicación que permite realizar o intercambio
de información para que desde determinados puntos (provedores de servizo),
poidan facerse procuras que abrangan a información recompilada en distintos
repositorios asociados (provedores de datos).
OAIS: Open Archival Information System. Modelo de referencia
implementación de repositorios de preservación de obxectos dixitais.

para

a

Obxecto dixital: Unidade de información específica en formato dixital. Un obxecto
dixital pode ser unha representación, un ficheiro, unha cadea de bits ou unha
cadea de ficheiros.
Patrimonio documental: Documentos de calquera época xerados, conservados ou
reunidos no exercicio da súa función por calquera organismo ou entidade de
carácter público, así como por persoas privadas, físicas ou xurídicas, xestoras
de servizos públicos. Documentos con máis de corenta anos xerados,
conservados ou reunidos no exercicio das súas actividades polas entidades e
asociacións de carácter político, sindical ou relixioso e polas entidades e
fundacións e asociacións culturais e educativas de carácter privado.
Documentos cunha antigüidade superior aos cen anos, xerados, conservados
ou reunidos por calquera outras entidades particulares ou persoas físicas.
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Preservación: Conxunto de medidas que de forma anticipada protexen os
documentos electrónicos da perda de dispoñibilidade por obsolescencia
tecnolóxica.
Recolección: En relación coa OAI, a recolección refírese especificamente á recollida
dos metadatos dunha serie de repositorios distribuídos nun almacén de datos
combinados.
Repositorio: Sitio centralizado onde se almacena e mantén información dixital, ben
sexa en forma de datos estruturados, ficheiros informáticos, ou ambos.
Serie documental: Conxunto de expedientes ou agrupacións de documentos que se
derivan dunha mesma función, actividade ou proceso organizativo.
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9. ANEXO A. DISPOSICIÓNS LEXISLATIVAS E NORMATIVA APLICADA
a) Lexislación estatal
REAL DECRETO 2434/1982, de 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e
servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Cultura.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-1982-25542
LEI 16/1985, de 25 de xuño, do patrimonio histórico español.
http://www.mcu.es/patrimonio/docs/ley16-1985.pdf
REAL DECRETO 1531/1989, de 15 de decembro, sobre ampliación de medios
persoais e orzamentarios traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de cultura (Bibliotecas, Arquivos e Museos)
https://www.boe.es/boe/dias/1989/12/19/pdfs/A39292-39301.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de decembro de 1989, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se
dá publicidade aos convenios entre o Ministerio de Cultura e a Comunidade
Autónoma de Galicia, sobre xestión de bibliotecas, museos e arquivos de
titularidade estatal.
https://www.boe.es/boe/dias/1989/12/19/pdfs/A39458-39460.pdf
LEI 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?ide=BOE-A-1992-26318
LEI ORGÁNICA 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?ide=BOE-A-1999-23750
LEI 59/2003, de 19 de decembro, de sinatura electrónica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?ide=BOE-A-2003-23399
LEI 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?ide=BOE-A-2007-12352
REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
protección de datos de carácter persoal.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?ide=BOE-A-2008-979
REAL DECRETO 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o esquema nacional
de seguridade no ámbito da administración electrónica.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?ide=BOE-A-2010-1330
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REAL DECRETO 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o esquema nacional
de interoperabilidade no ámbito da administración electrónica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?ide=BOE-A-2010-1331
RESOLUCIÓN de 19 de xullo de 2011, da Secretaria de Estado para a Función
Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de
dixitalización de documentos.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2011-13168
RESOLUCIÓN de 19 de xullo de 2011, da Secretaria de Estado para a Función
Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de documento
electrónico.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2011-13169
RESOLUCIÓN de 19 de xullo de 2011, da Secretaria de Estado para a Función
Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de expediente
electrónico.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2011-13170
RESOLUCIÓN de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función
Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de
procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos
electrónicos.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2011-13172
RESOLUCIÓN de 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións
Públicas, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de política de
xestión de documentos electrónicos.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2012-10048
LEI 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e
bo goberno.
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf

b) Lexislación autonómica
DECRETO 307/1989, de 23 de novembro, polo que se regula ou sistema de arquivos
e o patrimonio documental de Galicia.
http://dglab.cult.gva.es/archivos/documents/galdecreto307-1989.pdf
LEI 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/publicados/1995/19951108/Anuncio5996_gl.html
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DECRETO 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas
de rexistro propias ou concertadas dá Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e
regúlase a atención ao cidadán.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2005/20050624/Anuncio17352_gl.html
LEI 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na
Administración pública galega.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2006/20060714/Anuncio13DE2_gl.html
DECRETO 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación
para a tramitación dúas procedementos administrativos e foméntase a
utilización de medios electrónicos.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2008/20081113/Anuncio4868A_gl.html
DECRETO 38/2009, do 19 de febreiro, polo que se modifica ou Decreto 164/2005,
do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou
concertadas dá Administración dá Comunidade Autónoma de Galicia, créase o
Rexistro Telemático dá Xunta de Galicia e regúlase a atención ao ciudadán.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2009/20090303/AnuncioC572_gl.html
DECRETO 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula ou desenvolvemento
da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela
dependentes.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2010/20101217/Anuncio4185E_gl.html
DECRETO 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea ou Arquivo de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2010/20101224/Anuncio44372_gl.html
DECRETO 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dúas
rexistros dá Administración xeral e dás entidades públicas instrumentais da
Comunidade Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2011/20111013/AnuncioC3C1-1010117338_gl.html
DECRETO 201/2011, do 13 de outubro, polo que se regula a presenza da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na internet.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2011/20111028/AnuncioC3C1-2110117835_gl.html
ORDE do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de
procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e non sector
público autonómico de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2012/20120116/AnuncioC3C1-13011210976_gl.html
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ORDE do 6 de febreiro de 2014 pola que se aproba o protocolo de identificación e
sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia.
http://www.xunta.es/dog/publicados/2014/20140214/AnuncioG0244070214-0007_gl.html
LEI 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141007/AnuncioC3B0-021014-0001_gl.html

c) Normativa ISO de boas prácticas en xestión documental
UNE ISO 15489:2006. Xestión de documentos. Xeneralidades.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N003575
1&PDF=Se#.UyAZMT95MON
UNE ISO 15489:2006. Xestión de documentos: Directrices.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N003758
5&PDF=Se#.UyAanT95MoM
UNE ISO/TR 26122:2008 Análise dos procesos de traballo para a xestión de
documentos.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N004223
1&PDF=Se#.UyAbBj95MoM
UNE ISO 23081:2008 Metadatos para a xestión de documentos. Xeneralidades.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N004656
9#.UyAdKj95MoM
UNE ISO 23081-2:2011 Metadatos para a xestión de documentos. Elementos de
implementación e conceptuais.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046569
#.UyAdtT95MoM
UNE ISO/TR 13028:2011 Directrices para a implementación da dixitalización de
documentos.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048666
&PDF=Se#.UyAeqz95MoM
UNE ISO 13008:2013 Procesos de migración e conversión de documentos
electrónicos.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052128
&PDF=Se#.UyAfHj95MoM
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d) Especificacións tecnoloxías de xestión documental
ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems. Open archival
information system (OAIS). Reference model.
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57
284
MoReq 2010: Modular Requirements for records systems.
http://www.dlmforum.eu/moreq/4577372922
UNE ISO 16175-1 (2012) Principios e requisitos funcionais para documentos en
contornas de oficina electrónica. Parte 1: Xeneralidades e declaración de principios.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049905
&PDF=Se#.UyAhGj95MoM
UNE ISO 16175-2 (2012) Principios e requisitos funcionais para documentos en
contornas de oficina electrónica. Parte 2: Directrices e requisitos funcionais para
sistemas que xestionan documentos electrónicos.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049906
&PDF=Se#.UyAhZT95MoM
OAI-PMH (Open Arquives Initiative-Protocol Metadata Harvesting).
http://www.openarchives.org/pmh/
METS- Metadata encoded and trasmission standard.
http://www.loc.gov/standards/mets/
EAD (Encoded Archival Description)
http://www.loc.gov/ead/
EAC (Encoded Archival Context – Corporate Bodies, Persons, and Families)
http://www3.iath.virginia.edu/eac/cpf/tagLibrary/cpfTagLibrary.html

e) Normas de descrición arquivística
ISAD (G) Xeral International Standard of Archival Description.
http://www.icacds.org.uk/eng/isad(G).pdf
ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons, and Families.
http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authorityrecord-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html
ISDIAH International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings
http://www.ica.org/10198/standards/isdiah-international-standard-for-describinginstitutions-with-archival-holdings.html
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ISDF International Standard for Describing Functions
http://www.ica.org/10208/standards/isdf-international-standard-for-describingfunctions.html
NEDA. Norma Española de Descrición Archivística.
http://www.mcu.es/archivos/mc/cneda/documentos.html
NOGADA. Norma Galega de Descrición Arquivística.
http://arquivosdegalicia.xunta.es/export/sites/default/arquivos-degalicia/resources/normativa/NOGADA_gal.pdf

f) Normas relacionadas coa recolección e difusión do patrimonio documental

EDM. Europeana Data Model.
http://pro.europeana.eu/edm-documentation
UNE-ISO 15836:2011. Información e documentación. Conxunto de elementos de
metadatos Dublin Core.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0047623&tipo=
N&PDF=Se#.UyAk4D95MoM
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10. ANEXO B. RELACIÓN DE NORMATIVA E DOCUMENTACIÓN PARA
DESENVOLVER
Relación de normativa e documentación para desenvolver
Nivel

Ámbito

Posible contido

Protocolo
de
arquivo
documento electrónicos

Normativa

Creación do arquivo electrónico de Galicia,
definicións e competencias. Formatos
admitidos, tipos de sinatura, condicións de
e
conservación de documentos, formas de
acceso aos documentos do arquivo
electrónico, prazos de disposición para a
verificación.

Definición e condicións
dixitalización garantida.
Protocolo de dixitalización e
compulsa electrónica.
compulsa electrónicas
dixitalización substitutiva.
a destrución de orixinais.

do proceso de
Definición de
Condicións de
Condicións para

Regulación do Consello de
Composición, membros, frecuencia de
Avaliación Documental e o
reunións, procedemento, emisión e
procedemento para a emisión
publicación de ditames.
de ditames de valoración
Competencias
e
responsabilidades,
Regulación da recolección,
condicións para recolección. Condicións
conservación e difusión do
para a dixitalización. Plans de preservación.
Patrimonio Dixital de Galicia
Difusión e uso.
Habilitación de procedementos

Incluír a análise documental por parte do
Arquivo de Galicia.

Procedemento para a redacción,
aprobación e control da Circuíto de redacción e aprobación,
documentación relacionada coa formatos, actualización de versións,
xestión
de
documentos difusión e control.
electrónicos
Procedeme
ntos

Procedemento
documental

de

análise Circuíto para a petición, criterios para a
realización da análise, validación.

Procedemento de captura de
documentos desde interface de Criterios, responsabilidades.
usuario
Procedemento para a selección Criterios, responsabilidades.

Páxina 58 de 61.

de proxectos de dixitalización
Procedemento de rexistro e
Modalidades,
dixitalización de documentos
orixinais.
recibidos en papel
Procedemento de alta
usuarios e asignación
permisos

circuíto,

eliminación

de

de
de Circuíto, responsabilidades.

Recepción da solicitude, criterios de
Procedemento de solicitude
resolución, responsables, formas de posta
xustificada de acceso
a disposición.
Procedemento de destrución de
Operativa, responsabilidades.
documentos electrónicos
Procedemento de transferencia
de documento electrónicos ao
Operativa, responsabilidades.
Arquivo
Electrónico
de
Patrimonio documental
Procedemento
para
mantemento do cadro
clasificación

o
de Operativa, responsabilidades.

Procedemento
para
o
establecemento de medidas
adicionais de seguridade a
aplicar
aos
documentos Criterios, responsabilidades.
esenciais e que garantan a súa
recuperación en caso de
desastre
Procedemento de valoración,
emisión de informes, ditames
do Consello de Avaliación Operativa, responsabilidades.
Documental e aplicación en
calendarios de conservación.
Procedemento
para
o
mantemento do esquema de Operativa, responsabilidades.
metadatos ARPAD

Estándar
técnico

Servizos provistos. Regras de acceso,
Estándar técnico de acceso a
protocolos de transporte (http, soap etc),
servizos documentais
tipo de mensaxería, seguridade.
Estándar técnico de documento Estrutura do documento
electrónico
Identificador único de

electrónico.
documento.
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Formatos de ficheiros. Tipos de sinatura
admitidas.
Estrutura de expediente electrónico.
Estándar técnico de expediente
Identificador único de expediente. Índice
electrónico
electrónico.
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