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1. PROPÓSITO DO DOCUMENTO 

O presente documento exponse como unha descrición de alto nivel do funcionamento do 
Arquivo Electrónico de Patrimonio dentro do marco do Arquivo Dixital de Patrimonio ARPAD. 

1.1. O Marco de Referencia de ARPAD 

Este apartado ten como obxectivo facilitar a comprensión do papel asignado ao Arquivo 
Electrónico de Patrimonio no marco do Arquivo electrónico integrado ARPAD e é, por tanto, o 
punto de inicio da Descrición Funcional do AEP. 

Partindo dunha visión integradora, o MRA, o cal actúa como política de xestión de documentos 
electrónicos da Xunta de Galicia, 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 expor a implantación dos procesos documentais e a tecnoloxía usada como soporte. 
Estes escenarios son: 

 Escenario 1: Xestión documental 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, difusión e preservación do patrimonio documental 

Dentro do terceiro escenario enmárcase o Arquivo Electrónico de Patrimonio (AEP), cuxos 
obxectivos para a xestión documental son os seguintes: 

 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.  

 A recolección e maior difusión de todo o patrimonio cultural dixital xa existente nas 

distintas entidades [do sistema de arquivos de Galicia] 

 Preservación dos obxectos dixitais ao longo do tempo evitando a obsolescencia do 

hardware e o software que o soportan. 
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2. O ARQUIVO ELECTRÓNICO DE PATRIMONIO 

O Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia componse dos seguintes subsistemas: o Sistema 
de xestión de descricións arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables, o 
Sistema de difusión e recolección, e o Sistema de Preservación. 

Cabe sinalar que tanto o Sistema de Preservación como o Sistema de Recolección e Difusión, 
ademais de incluírse no Arquivo Dixital de Patrimonio, tamén darán servizo a outros sistemas 
como o bibliotecario ou o museístico. 

Dadas as capacidades de cada un dos sistemas pódese establecer o seu alcance: 

 Sistema de Preservación: refírese a calquera obxecto de patrimonio cultural dixital, xa 

sexa documental, bibliográfico, ou histórico - artístico 

 Sistema de Difusión e recolección: igualmente, refírese a calquera obxecto de patrimonio 

cultural dixital 

 Sistema de xestión de descricións arquivísticas: refírese especificamente ao patrimonio 

documental e á xestión de documentos analóxicos, dixitalizados ou nados dixitalmente, 

de conservación permanente. 

Por este motivo, neste documento reordenouse a descrición dos distintos subsistemas como 
segue: 

1. O Sistema de xestión de descricións arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de 

datos recolectables 

2. O Sistema de Difusión e Recolección 

3. O Sistema de Preservación 

2.1. Deseño conceptual 

Interrelación entre os distintos sistemas de ARPAD 

 Entre o Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas e o Sistema de Difusión e 

Recolección 

 O Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas proporciona ao Sistema de Difusión 

e Recolección unicamente os metadatos das descricións arquivísticas que teñan 

imaxes asociadas, por medio dun repositorio OAI-PMH, segundo os esquemas de 

metadatos oai_dc, EAD e Europeana Data Model 5.2.6.  

 Por medio da recolección deste repositorio o Sistema de Difusión e Recolección 

agregará todas as descricións de patrimonio documental dixital e faraas dispoñibles 

mediante a súa interface de procura e poñeraas, no seu caso, a disposición doutros 

servizos de recolección como Hispana ou Europeana. 

 Entre o Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas e o Sistema de Preservación 
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 O Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas proporcionará ao Sistema de 

Preservación Paquetes de Inxesta de Información (SIP) normalizados conforme aos 

acordos de submisión que se establezan os metadatos descritivos, administrativos, 

técnicos, así como os ficheiros das imaxes dixitais do patrimonio documental que se 

crearon desde o mesmo. 

 Os Paquetes de Inxesta de Información (SIP) do Arquivo Electrónico Administrativo se 

inxestarán tanto no Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas como no Sistema 

de Preservación, desprezando, no caso do Sistema de Xestión de Descricións 

Arquivísticas, os ficheiros de firma. 

 Entre o Sistema de Difusión e Recolección e o Sistema de Preservación 

 O Sistema de Difusión e Recolección está baseado na recolección de metadatos, 

segundo establece o protocolo OAI-PMH. A recolección de ficheiros propiamente 

ditos non forma parte deste protocolo, polo que non pode realizarse no marco desta 

norma sen alterala. Por tanto, este tipo de conexión debe estar baseado nun acordo 

técnico e organizativo específico entre os distintos compoñentes do proxecto ARPAD 

que podería definirse e afrontarse unha vez que os distintos sistemas do proxecto 

ARPAD concretasen o seu modelo de datos e os seus mecanismos de 

interoperabilidade. 

Como se comentou anteriormente, o alcance do Sistema de Difusión e Recolección e do 
Sistema de Preservación vai máis aló do Arquivo Electrónico do Patrimonio, polo que se 
deberán interrelacionar con outros sistemas externos como os bibliotecarios ou os 
museográficos.  
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 Entre o Arquivo Electrónico Administrativo e o Arquivo Electrónico de Patrimonio: 

 O AEA creará os paquetes de inxesta (SIP) que incluirán as descricións e os ficheiros 

dos documentos nados electrónicos, cuxa vida administrativa finalizase e cumpríronse 

os ditames de valoración e conservación necesarios para a súa conservación 

permanente e acceso libre. Estes paquetes integraranse tanto no Sistema de 

Descricións Arquivísticas como no Sistema de Preservación. 

 O Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas servirá, a través do seu repositorio 

OAI-PMH, os metadatos dos documentos que se transfiran desde o Arquivo 

Electrónico Administrativo. 
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3. SISTEMA DE XESTIÓN DE DESCRICIÓNS ARQUIVÍSTICAS: OBXECTIVOS E FUNCIÓNS 

O Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas é o sistema encargado de xestionar as  
descricións arquivísticas da rede dos arquivos históricos de Galicia tanto para os documentos 
tradicionais como para os documentos dixitalizados, ao que posteriormente se integrarán tamén 
as descricións dos documentos nados electrónicos e xestionados no Arquivo Electrónico 
Administrativo.  

O Subsistema de Xestión de Descricións Arquivísticas actúa, para toda a documentación 
arquivística analóxica ou dixital, como elemento de conexión entre os documentos dixitalizados 
ou nados dixitalmente e o Sistema de Difusión e Recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Obxectivos 

 Crear a rede dos arquivos históricos de Galicia ao redor dun sistema de xestión común 

que permita a descrición normalizada de documentos arquivísticos, o mantemento 

compartido de cadros de clasificación, ficheiros de autoridade, e a creación e difusión de 

coleccións dixitais. 

 Crear un punto de consulta único para todos os arquivos e os seus diferentes fondos 

 Facilitar a normalización, coordinación e xestión das tarefas arquivísticas de todos os 

arquivos incluídos no sistema. 
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 Proporcionar metadatos normalizados a través dun repositorio OAI-PMH para que todos 

os arquivos incluídos no sistema poidan ser recolectados polo Sistema de Difusión e 

Recolección. 

 Incorporar os documentos e expedientes electrónicos procedentes do Arquivo Electrónico 

Administrativo que deban ser conservados con fins de protección do patrimonio 

documental, investigación ou testemuño de procedementos administrativos 

3.2. Funcións principais 

 Xestión dos cadros de clasificación dos arquivos participantes no sistema e de cadros de 

clasificación comúns (Arquivo Electrónico do Patrimonio, Arquivos municipais, etc.) 

 Descrición arquivística normalizada de todos os tipos de documentos e agrupacións 

documentais. 

 Xestión e mantemento de todos os tipos de rexistros de autoridade necesarios para a 

identificación de institucións, axentes e funcións, e para a xestión de tesauros e índices de 

materias e nomes xeográficos. 

 Inxesta e asociación dos ficheiros de imaxes procedentes de proxectos de dixitalización 

coa súa correspondente descrición. 

 Interface web de consulta que permita a procura e recuperación dos documentos dun, 

varios, ou a totalidade dos arquivos que participen no sistema. 

 Permitir a reutilización dos metadatos de arquivos, e especialmente dos rexistros de 

autoridade, por parte de calquera usuario, empresa ou institución. 

 Publicar en Linked Open Data os datos arquivísticos e obxectos dixitais. 

 Transmitir os metadatos arquivísticos mediante un repositorio OAI-PMH. 

 O sistema dispón dos seguintes módulos: 

 Módulo de descrición arquivística 

 Módulo de control de autoridades 

 Interface web de catalogación e autoridades, e xestión do cadro de clasificación 

 Módulo de xestión de grupos de obxectos multimedia. 

 Interface web de consulta 

 Importador/Exportador METS con EAD 

 Repositorio OAI-PMH de recursos electrónicos (segundo esquema ESE v. 3.4.1 e EDM 

v. 5.2.6) 
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 Módulo de xestión de micrositios 

3.3. Configuración  

O sistema instalarase sobre unha única base de datos para o conxunto dos arquivos, con 
catálogos diferenciados para todos aqueles arquivos que requiran unha xestión propia. 

 Os arquivos accederán e xestionarán os seus respectivos catálogos a través da interface 

web de catalogación (descricións arquivísticas e de autoridades). 

 O conxunto dos arquivos dispoñerá dun sitio web cunha interface de consulta común que 

permitirá a procura e recuperación de documentos en todos os arquivos ou nunha 

selección destes. 

 Ademais, cada arquivo dispoñerá dun Micrositio específico coa súa propia interface de 

consulta e presentación. 

 O sistema dispoñerá dun único repositorio OAI e definiranse tantos sets como arquivos 

haxa (1 arquivo  1 set). En función das necesidades de cada arquivo, ademais, o sistema 

permite crear sub-sets. 

 Soporte Linked Open Data, vía Europeana Data Model, para todas as coleccións de 

arquivos. 

3.4. Galiciana: Arquivo Dixital de Galicia 

Galiciana: Arquivo Dixital de Galicia conforma un sitio web que dá acceso á totalidade de 
documentos, dixitalizados ou non, da totalidade dos arquivos incluídos no Sistema. O Arquivo de 
Galicia exercerá a función de cabeceira do Sistema. 

3.5. Descrición funcional detallada 

O detalle das funcionalidades do sistema pode verse no documento: Sistema de Xestión de 
Descricións Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables: Descrición 
funcional de alto nivel: ARPAD_PATARQ  
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4. SISTEMA DE DIFUSIÓN E RECOLECCIÓN: OBXECTIVOS E FUNCIÓNS 

O Sistema de Difusión e Recolección ten como obxectivo fundamental proporcionar unha 
colección virtual de todos os obxectos dixitais xerados nos arquivos de Galicia, a cal poderá ser 
ampliada cos obxectos dixitais procedentes doutras institucións (bibliotecas, museos, etc.) ou 
daqueles repositorios do Norte de Portugal que se consideren oportunos.  

Está destinado a ser un punto único de consulta de todo o patrimonio cultural dixital, 
independentemente de: 

 a tipoloxía dos documentos 

 o tipo de institución que xera estes documentos 

 os procedementos técnicos para a súa descrición e, por tanto, de 

 os esquemas de metadatos e formatos dos obxectos dixitais con que se alimenta 

A formulación que subxace aos sistemas de información deste tipo é que a capacidade 
informativa dunha determinada colección de documentos verase potenciada polo feito de 
agregarse nun sistema común, do mesmo xeito que achegará novos documentos a ese agregado 
común. Debe lembrarse ademais que Europeana é a Acción Crave 15 da Axenda Dixital para 
Europa. 

A este sistema cada institución achega as coleccións dixitais das que dispón en cada momento e 
o usuario benefíciase das relacións que existan entre os documentos de distintas procedencias. É 
dicir, Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección do Patrimonio Cultural de Galicia está en 
disposición de agrupar ou agregar a totalidade das coleccións dixitais, o que inclúe o Sistema de 
Descricións Arquivísticas. 

Así pois, é a denominación elixida para o Sistema de Difusión e Recolección de Galiciana, asume 
claramente esa formulación de reunir nun único punto de consulta todas as coleccións dixitais 
galegas. 

Para os arquivos, bibliotecas e museos a aspiración de crear, e participar, nun sistema de 
información máis amplo que o da propia colección analóxica viuse moi fortalecida coa extensión 
da normativa técnica que o permite e co desenvolvemento de experiencias de gran éxito que se 
constituíron en modelos de procedementos, guías de boas prácticas e centros de coordinación e 
normalización. 

Efectivamente, o protocolo de recolección de metadatos OAI-PMH, que é o núcleo da aplicación, 
facilitou a creación de sistemas deste tipo posto que dispón de: 

 Un mecanismo para a identificación de provedores e servizos 

 Un sistema de mensaxes para a solicitude de peticións e respostas 

 Unha relación de peticións e a súa expresión 

 Un esquema de metadatos común mínimo 
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4.1. Obxectivos do Sistema de difusión e recolección 

 Reunir nun único punto de consulta de acceso público os metadatos dos documentos 

electrónicos e/ou dixitais xerados polos distintos repositorios OAI-PMH de patrimonio 

cultural dixital. 

 Facilitar a coordinación da xestión, mantemento e preservación do patrimonio cultural 

dixital de Galicia e Norte de Portugal proporcionando os metadatos do patrimonio dixital 

ou nado electrónico que os repositorios OAI inclúan. 

 Crear e manter un Directorio de proxectos de dixitalización. 

 Transmitir de forma normalizada os metadatos dos obxectos dixitais destas coleccións e 

repositorios a proxectos cooperativos nacionais e internacionais como Hispana, 

Recolecta, Europeana, OAIster, etc. 

 Proporcionar, de forma aberta e tecnicamente reutilizable, os datos do patrimonio 

cultural dixital de Galicia para o seu uso por persoas, empresas ou outras institucións en 

portais de datos abertos como abert@s, datos.gob.es ou The Data Hub.  

4.2. Funcións principais do sistema 

O sistema de difusión e recolección realiza as seguintes funcións principais: 

 Recolección dos metadatos de calquera tipo de repositorio OAI-PMH e en calquera dos 

esquemas de metadatos que estes repositorios proporcionen os datos. 

 Almacenamento dos metadatos recolectados nunha base de datos 

 Servizo de consulta web dos rexistros recolectados, tanto a través dunha web de consulta 

a texto libre, de uso sinxelo para todo tipo de usuarios, como a través dunha API baseada 

no protocolo SRU 

 Directorio de coleccións dixitais de arquivos, bibliotecas, museos e repositorios 

institucionais que se inclúan no mesmo 

 Proporcionar a outros servizos de recolección nacionais (Hispana, etc.) ou internacionais 

(Europeana, OAIster, etc.) os metadatos recolectados a través dun repositorio OAI-PMH. 

 O acceso aos datos do Sistema realízase por medio dun servidor SRU (Search/Retrieve via 

URL) e Linked Open Data. 

 Inclusión das APIs de Europeana e da DPLA. 

 Soporte da tecnoloxía de Linked Open Data  
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4.3. Selección de repositorios 

Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección do Patrimonio Cultural de Galicia enmárcase dentro 
dun proxecto máis amplo, o proxecto ARPAD, financiado polo Programa de Cooperación 
Transfronteiriza España-Portugal e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). En 
concreto, o proxecto ARPAD contempla a participación de distintas institucións da Eurorrexión 
Galicia e Norte de Portugal. 

Galiciana: Sistema de Difusión e Recolección do Patrimonio Cultural de Galicia dispón das 
ferramentas necesarias para que os administradores do sistema establezan o tipo de 
repositorios que se desexa recolectar. Será competencia, e por tanto decisión, da Xunta de 
Galicia e da Unidade de Coordinación a selección daqueles repositorios que serán recolectados. 

Neste sentido, a proposta máis ampla, que consiste en recolectar todos os repositorios 
recolectables, independentemente do seu contido ou do tipo de institución que os xera, é tamén 
a que máis proxección pode dar, posto que daría visibilidade a: 

 Todo o patrimonio cultural dixital de Galicia procedente de arquivos, bibliotecas e museos 

 Todas as publicacións dos profesores e investigadores das institucións científicas de 

Galicia 

 Todos os repositorios abertos con publicacións dixitalizadas ou nadas dixitalmente (p.e., a 

Xunta de Galicia é unha das institucións con maior capacidade editora de Galicia) 

Ademais a recuperación de información verase fortalecida por medio da inclusión, na interface 
de procura, das APIs de Europeana e da Dixital Public Library of America, o que proporciona un 
punto de acceso común a 60 millóns de obxectos dixitais que se incrementa constantemente. 

4.4. Sistema de Recolección e Difusión: Condicións de recolección e difusión 

Esta descrición funcional de alto nivel debe complementarse co documento Sistema de 
Recolección e Difusión: Condicións de recolección e difusión no que se proporcionan os 
suficientes detalles para que os xestores do sistema realicen as operacións de selección e alta 
dun determinado repositorio; ou ben de baixa e anulación dunha recolección. 

4.4.1. Integración de coleccións dixitais 

A integración coleccións dixitalizadas noutros arquivos pódese levar a cabo de tres formas: 

1. Directamente a través do Sistema de Descricións Arquivísticas 

2. Mediante a recolección OAI-PMH dos repositorios 

3. Incluíndo a colección na sección de Fondos doutras institucións de Arquivo de Galicia 

(para isto é necesario que se entreguen nun determinado formato, perfil METS de 

Arquivo de Galicia) 

4.4.2. Formalización do sistema 

Desde o punto de vista organizativo e formal, este documento achega diferentes casos de uso de 
proxectos de recoñecido éxito que mostran distintos tipos de esquemas organizativos e de 

http://www.arpad.es/
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formalización de acordos. Estes casos de uso achegan aos administradores do sistema os datos 
suficientes para establecer: 

 Acordos formais sobre as condicións de acceso e uso aos metadatos 

 Condicións de acceso, uso e reprodución dos obxectos dixitais 

 Requirimentos técnicos para o acceso aos metadatos 

 Requirimentos mínimos de calidade dos esquemas de metadatos 

Igualmente, no mencionado documento resúmense as funcións e operacións que se deben 
realizar para administrar o sistema desde o punto de vista técnico e os requirimentos necesarios 
para definir o perfil profesional das persoas que se encarguen destas tarefas. 

 Localizar un determinado repositorio e os seus elementos de identificación 

 Dar de alta ou borrar un determinado repositorio 

 Recolectar os metadatos 

 Anular a recolección dun repositorio 

Como pode verse no documento, o caso de uso de Hispana é específico e ofrece unha visión que 
pode ser especialmente útil para a coordinación da difusión e acceso ao patrimonio cultural 
dixital de Galicia.  

Hispana veu desenvolvendo unha política de normalización e de coordinación dos proxectos de 
dixitalización non tanto por medio de acordos formais entre institucións, senón a través da 
convocatoria anual de axudas, a última publicada no Boletín Oficial do Estado do 15 de maio de 
2015 [Resolución do 4 de maio de 2015, da Secretaría de Estado de Cultura, pola que se 
convocan axudas ao patrimonio bibliográfico para a creación e transformación de recursos 
dixitais e a súa difusión e preservación mediante repositorios.]. Estas axudas establecen as 
características que deben cumprir tanto os beneficiarios como os propios proxectos, tanto desde 
o punto de vista técnico, como desde o punto de vista bibliográfico ou documental. 

De forma moi similar, para os instrumentos de financiamento da Unión Europea destinados a 
proxectos sobre patrimonio cultural dixital estableceron como requisito imprescindible que os 
produtos dun proxecto financiado a cargo dos orzamentos da Unión Europea debían cumprir co 
obxectivo de incrementar Europeana. 

4.4.3. Servizos de recolección 

Por último, o documento Sistema de Recolección e Difusión: Condicións de recolección e difusión 
describe os procedementos para que os administradores do sistema poidan xestionar o modo no 
que os servizos internacionais de recolección teñan acceso aos datos de Galiciana.  

O repositorio OAI de Galiciana pode organizarse en sets, e é posible establecer que un 
determinado repositorio figure nun set determinado de Galiciana. Deste xeito pódese xestionar 
como os servizos internacionais de recolección (Hispana ou Europeana) accederán aos datos: 

 Recolección por Hispana, diferenciada para repositorios de patrimonio dixital ou 

repositorios institucionais 

 Recolección por Europeana a través de Hispana 

 Recolección directa de Galiciana por Europeana 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5412.pdf
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5. SISTEMA DE PRESERVACIÓN 

O Sistema de Preservación é o subsistema encargado de xestionar os procedementos de 
preservación dixital conforme á norma ISO 14721:2012 Reference Model for an Open Archival 
Information System (OAIS).  

Neste documento proponse unha estrutura básica de funcionamento baseado nas seguintes 
premisas: 

 Os documentos electrónicos do AEA non deben pasar ao Sistema de Preservación ata que 

non finalizase a súa tramitación. 

 Os documentos electrónicos do AEA non deben ser integrados no Sistema de 

Preservación se na valoración documental establécese que ou ben non deben 

conservarse permanentemente, ou ben deben eliminarse. 

 Os documentos electrónicos do AEA susceptibles de ser preservados indefinidamente 

serán aqueles que se valoren como de conservación permanente. 

 Os documentos electrónicos de conservación permanente que se transfiran ao Sistema de 

Xestión de Descricións Arquivísticas poden sufrir algunha modificación na súa descrición. 

O procedemento sería o seguinte: 

 Desde o AEA transferiranse os documentos electrónicos tanto ao Sistema de Descricións 

Arquivísticas como ao Sistema de Preservación por medio de paquetes de inxesta de 

información (SIP), preferentemente nunha combinación de metadatos e-EMGDE/PREMIS 

encapsulados nun ficheiro METS. No caso de que se producisen modificacións sobre o 

obxecto dixital, crearíase unha segunda versión do  mesmo para a súa integración no 

Sistema de Preservación. 

Por suposto, é necesario establecer en todos os pasos: 

 os metadatos descritivos obrigatorios 

 os metadatos descritivos mínimos 

 os metadatos de control e administración 

 os metadatos de valoración 

 os metadatos de condicións de acceso, uso e reutilización 

 a presenza de firma electrónica e validez da mesma 

 os metadatos técnicos sobre os obxectos dixitais 

 a estrutura lóxica e física dos documentos 

A concreción destes extremos permitirá establecer un ou varios acordos de submisión que 
considere as variantes que poidan existir en canto aos metadatos e os obxectos dixitais. 
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5.1. Acordos de Submisión 

Será obxecto de integración no Sistema de Preservación, mediante o establecemento de acordos 
de submisión, a documentación procedente de: 

1. Sistema de Descricións Arquivísticas (proxectos de dixitalización encargados a empresas 

externas)  

2. Servizo de preservación que se ofrece a outras institucións de forma independente á 

difusión 

3. Arquivo Electrónico Administrativo 

Neste sentido, xa se esbozaron algúns acordos de submisión entre o Sistema de Xestión de 
Descricións Arquivísticas e o Sistema de Preservación, os cales fan referencia aos materiais máis 
presentes nos proxectos de dixitalización e pretenden agrupar unha serie de características que 
permitan que o Sistema de Preservación realice unha serie de comprobacións automáticas para 
validar un paquete de submisión. Estas características son: 

 Esquema de metadatos do paquete de envío (SIP). Decidiuse que este formato sexa METS 

o que é unha práctica habitual en sistemas como Hathi Trust. 

 Esquemas de metadatos descritivos permitidos (EAD3) 

 Metadatos de preservación (PREMIS) 

 Tipos de ficheiros que deben incluír un SIP (por exemplo unha versión dixital en TIFF, 

outra en JPEG, outra en PDF/A) e relación dos mesmos 

A partir da agrupación destas características concretáronse os acordos de submisión para 
aqueles materiais máis presentes nos arquivos e, por tanto, susceptibles de ser dixitalizados: 

 Materiais manuscritos. Considérase nesta categoría aqueles documentos, encadernados 

ou non, fundamentalmente textuais e en soporte páxina.  

 Materiais impresos. Nesta categoría incluíronse os documentos impresos, encadernados 

ou non, fundamentalmente textuais e en soporte páxina. Estes materiais son susceptibles 

de recibir procesos de recoñecemento óptico de caracteres. 

 Materiais gráficos. Agrupa os documentos fundamentalmente gráficos, tanto proxectables 

como non proxectables, e compostos dunha ou varias follas. 

Do mesmo xeito, expúxose un acordo de submisión específico para o AEA baseado en METS.  

5.2. Áreas de preservación 

Existe unha correspondencia entre un acordo de submisión e unha área de preservación, que 
está intimamente relacionado co tipo de material e os diferentes tipos de obxectos dixitais que 
conforman un paquete. Por exemplo, se un acordo de submisión inclúe a presenza dun ficheiro 
PDF/A de imaxe con texto oculto o Sistema de Preservación rexeitará os paquetes de inxesta que 
non inclúan este tipo de ficheiro.  
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Sobre as categorías sinaladas xeraranse as seguintes áreas de preservación: 

1. Arquivo do material do Arquivo Electrónico Administrativo. 

2. Arquivo de material textual manuscrito. 

3. Arquivo de material textual impreso. 

4. Arquivo de material textual fotocopias. 

5. Arquivo de material fotográfico. 

6. Arquivo de material gráfico. 

7. Arquivo de material gráfico de gran tamaño. 

A estas áreas engadiránselle, en previsión de necesidades futuras, as seguintes: 

8. Área de material sonoro 

9. Área de material web 

10. Área de material audiovisual 

Cada unha destas áreas de preservación está definida tanto polos obxectos que deben ser 
tratados como polos tratamentos para realizar: 

 O ficheiro de metadatos inclúe polo menos unha sección dmdSec/mdWrap cun esquema 

de metadatos EAD3, para catalogación do obxecto, segundo o perfil especificado no 

documento entregable Dixitalización do Patrimonio Documental. 

 O esquema de metadatos EAD3 contén un campo <unitid label=”Número de 

identificación do sistema”>, cuxo valor se tomará como identificador do obxecto. 

 Todos os ficheiros do obxecto están nomeados como identificador_XXXXX.extensión. 

Onde  XXXXX indica un número correlativo de 5 díxitos que empeza en 00001 para cada 

cartafol, e extensión é a extensión propia do tipo de ficheiro que vai no cartafol. 

 Existe un cartafol tiff, que contén todos os ficheiros TIFF do obxecto. 

 Existe un cartafol jpeg, que contén todos os ficheiros JPEG do obxecto. 

 Existe unha cartafol miniaturas, que contén miniaturas en JPEG de todos os ficheiros JPEG 

do obxecto. 

 Pode existir unha cartafol pdf, que contén un ou máis ficheiros PDF/A. 

 Pode existir un cartafol alto, que contén todos os ficheiros de aplicación de OCR sobre 

cada imaxe en formato TIFF, e cuxos ficheiros teñen o mesmo nome que estes con 

extensión xml. 

 Se existe o cartafol alto existe o cartafol pdf. 



  
 

 

 Descrición funcional AEP – v1.0  Páxina 18 de 24 

 

 O tamaño máximo de cada ficheiro do cartafol miniaturas é de 1Mbyte. 

 Non existe ningún outro cartafol que os indicados nos puntos anteriores. 

O documento Plan de Preservación detallará todos estes aspectos, así como o mecanismo de 
envío dos SIP desde o Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas ao Sistema de 
Preservación. 

5.3. Paquetes de información: SIPs, AIPs e DIPs 

O sistema de preservación do Arquivo Electrónico de Patrimonio de Galicia garda os obxectos 
preservados no mesmo formato en que se reciben a fin de que estes poidan ser recoñecidos 
facilmente sen necesidade de utilizar ferramentas externas. Neste sentido, os paquetes de 
información de arquivo (AIPs) que se xeran no sistema son case iguais aos paquetes de 
información de envío (SIPs), xa que, ademais, inclúen información sobre a xestión dos ficheiros, a 
cal se rexistra en dous ficheiros XML: 

 Información sobre os metadatos 

 Información sobre os ficheiros  e cartafoles que conforman o obxecto  

O sistema de preservación do Arquivo Electrónico de Patrimonio de Galicia ofrece como obxecto 
recuperado paquetes de difusión (DIPs) que poden ser: 

 Exacto ao AIP, tanto en estrutura como en contido.  

 Igual ao AIP: a estrutura é exacta, pero o contido varía, dando lugar a unha nova versión 

de parte ou de todos os ficheiros do obxecto, debido a unha obsolescencia dos formatos 

e unha evolución controlada desde a xestión da aplicación. 

A información que se xera no proceso de inxesta inclúese na saída para que sirva como garantía 
adicional da correcta preservación, así como para facilitar a relación de metadatos que levou á 
selección do obxecto a través do sistema de recuperación da información. 
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6. O ARQUIVO ELECTRÓNICO ADMINISTRATIVO E O ARQUIVO ELECTRÓNICO DE 

PATRIMONIO 

O Modelo de Referencia ARPAD describe a relación entre o AEA e o AEP como os procesos de 
exportación desde o Arquivo Electrónico Administrativo para a transferencia da documentación 
que unha vez cumprido o seu ciclo de vida deba ser conservada permanentemente por motivos 
de protección do patrimonio documental e de investigación. 

Con todo, o mesmo MRA considera dous aspectos que limitan este proceso de transferencia: 

 Dado que a implantación do Arquivo Electrónico Administrativo e a súa xestión atópase 

nos seus inicios, non é previsible a curto prazo a transferencia de documentos desde o 

AEA. 

 A necesidade de esquemas de metadatos e formatos de intercambio normalizados para 

facilitar a transmisión de documentos e obxectos dixitais entre ambas as contornas, 

mencionándose neste aspecto o Esquema Nacional de Interoperabilidade e a norma 

MoReq 2010. 

Atendendo ao especificado no MRA, neste apartado: 

1. Enúncianse algunhas das condicións necesarias para realizar os procesos de 

transferencia entre o AEA e o AEP; 

2. Analízanse os esquemas de metadatos e de transmisión de metadatos sobre os que se 

poderían construír estes procesos de transferencia, e 

3. Faise unha análise das principais vantaxes e desvantaxes destes esquemas. 

6.1. Condicións necesarias de transferencia 

Nestes condicionantes podemos distinguir os seguintes: 

1. Condicionantes da valoración dos documentos: 

O MRA establece que o Arquivo Electrónico de Patrimonio debe recoller todos os 
documentos definidos como de “conservación permanente” e que poidan difundirse nas 
redes sen ningunha restrición. En consecuencia, exponse que deberán ingresar no AEP todos 
aqueles documentos que polos seus valores históricos ou de investigación non poden ser 
eliminados.  

2. Condicionantes derivados da xestión das transferencias 

Este apartado baséase nunha análise preliminar dos datos para consignar na acción de 

transferencia de documentación e na acción de recepción da transferencia. Sinálanse 

aqueles aspectos non contemplados no Esquema de Metadatos para a Xestión do 

Documento Electrónico (E-EMGDE), como son os metadatos propios da transferencia: 

 Desde o Arquivo Electrónico Administrativo, para o que será necesario establecer un 

mapeo entre o esquema de metadatos ARPAD e os campos do sistema de descricións 

arquivísticas. 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde#.VcoEHHHtlHw
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde#.VcoEHHHtlHw
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde#.VcoEHHHtlHw


  
 

 

 Descrición funcional AEP – v1.0  Páxina 20 de 24 

 

O Arquivo Electrónico Administrativo deberá dispoñer dos mecanismos necesarios para 

xerar os paquetes SIP e xestionar o proceso de transferencia cara o Arquivo Electrónico de 

Patrimonio. O resultado deste proceso de xestión de transferencias será a identificación 

dos seguintes elementos: 

 Valoración: Conservación permanente que irán incluídos no e-EGMDE. 

 Unidades documentais afectadas pola transferencia.  

 Identificadores das unidades documentais. 

 Identificación da institución á que se dirixe a transferencia.  

 Data de realización 

 Volume, extensión e características físicas 

 No Arquivo Electrónico de Patrimonio deberase xestionar 

 Identificación do órgano que realiza a transferencia e responsable 

 Identificación do axente que recibe a transferencia e responsable 

 Periodicidade e regularidade da transferencia 

 Unidades documentais recibidas 

 Control e almacenamento de identificadores de documentos e de obxectos dixitais 

 Volume e extensión previsto para cada transferencia 

 Notificación da transferencia 

 Recepción 

 Data de recepción 

 Validación dos metadatos: obrigatoriedades, repetibilidades e validez xeral do 

esquema 

 Validación dos obxectos dixitais 

 Aceptación da transferencia 

 Rexeitamento da transferencia e motivos 

 Descrición complementaria e paso ao Sistema de Xestión de Descricións Arquivísticas 

3. Condicións de acceso, uso e reutilización 

Como xa se dixo, o MRA establece que os documentos que ingresen no AEP serán de libre 
acceso.  

Por este motivo os metadatos das unidades documentais procedentes do AEA deberán 
especificar que non existe indeterminación algunha nos seguintes elementos:  
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 Clasificación da información: Non clasificado 

 Clasificación de sensibilidade segundo a LOPD 

 Advertencias de seguridade. Sen advertencias de seguridade  

 Tipos de acceso: Acceso libre ou fonte accesible ao público. 

6.2. Esquemas de metadatos, formatos de intercambio e protocolos de comunicación 

En última instancia, trátase de establecer un acordo de submisión de metadatos e obxectos 
dixitais entre o Arquivo Electrónico Administrativo co Sistema de Xestión de Descricións 
Arquivísticas, e co Sistema de Preservación. 

O obxectivo deste acordo de Submisión é o de especificar: 

 Esquema de metadatos das unidades documentais a transferir 

Debe incluír unha definición dos elementos de metadatos obrigatorios e repetibles tanto 
para representar unha unidade de descrición (‘intellectual entity’), así como todos os 
elementos necesarios para validar a integración no AEP. 

Os esquemas de metadatos a considerar son: 

 Esquema de Metadatos ARPAD  

 Encoded Archival Description (EAD3) 

Observación: Sen que se realizou aínda unha análise en detalle, e dada a 
compatibilidade do esquema ARPAD con ISAD (G), é factible un mapeo entre o 
esquema ARPAD e EAD, o que daría ao proceso unha gran estabilidade. Este punto 
debería ser comprobado unha vez que se estableza o Esquema de Metadatos de 
ARPAD. 

En todo caso debería de utilizarse en combinación con METS e PREMIS para a 
transmisión de todos os tipos de metadatos. METS actuaría como un encapsulador de 
diferentes esquemas de metadatos, ou extensións como se denominan na propia 
norma, do mesmo xeito que permite configurar un SIP destinado á inxesta nun 
sistema OAIS. 

Sería necesario realizar un perfil METS específico para a transferencia de metadatos 
desde o Arquivo Electrónico Administrativo. 

 Esquema de metadatos dos ficheiros e os seus compoñentes 

Como mínimo estes elementos reflectirán en detalle as características técnicas dos 
ficheiros de imaxe como formatos, versión dos formatos, aplicacións, resolución, tamaño, 
dimensións físicas, estrutura física e lóxica dos ficheiros compoñentes, verificación de 
integridade, firmas, etc., necesarios para garantir a correcta representación dun obxecto 
dixital tras a súa inxesta no Arquivo Electrónico de Patrimonio.  

 Loxicamente, tamén pode considerarse a posibilidade de utilizar METS como ficheiro 

encapsulador que integrará os metadatos descritivos e os de obxectos dixitais. Requirirá, 

como se dixo, a realización dun perfil específico, o que, ao noso xuízo, sería moi 

desexable. 
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6.3. Análise das solucións propostas 

Metadatos 
descritivos 

Metadatos 
ficheiros 

Ficheiro de 
transmisión 
SIP 

Vantaxes Inconvenientes 

e-EMGDE e-EMGDE e-EMGDE 
Norma prescrita a 
nivel nacional 

Falta de metadatos de 
control 

É necesario 
desenvolver un 
proceso específico de 
inxesta no Sistema de 
Descricións 
Arquivísticas 

EAD METS/PREMIS METS 

 

Formato de 
intercambio moito 
máis amplo que e-
EMGDE 

Non será necesario 
desenvolver un 
proceso de inxesta 
específico no Sistema 
de Descricións 
Arquivísticas 

 

É necesario crear un 
perfil específico de 
METS. 

 

É necesario facer un 
mapeo entre o 
Esquema de ARPAD e 
EAD 

e-EMGDE METS/PREMIS METS 

Formato de 
intercambio moito 
máis amplo que e-
EMGDE 

É necesario crear un 
perfil específico de 
METS 

É necesario 
desenvolver un 
proceso específico de 
inxesta no Sistema de 
Descricións 
Arquivísticas 

 

Sombreado en gris a solución que presenta ser a opción máis completa. 
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7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

7.1. Dixitalización do Patrimonio Documental: Condicións de dixitalización   

Este documento detalla os requisitos necesarios para realizar unha dixitalización de calidade e 
para que as entregas que realicen os provedores de servizos de dixitalización se adecuen ao 
establecido neles.  

 Dixitalización do Patrimonio Documental: Condicións de dixitalización 

Este documento debe acompañarse dos seguintes complementos: 

 Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia. Perfil METS 

 Perfil METS 

 Exemplo METS 
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8. GLOSARIO 

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 

Esquema de metadatos: Plan lóxico que mostra as relacións entre os distintos elementos de 
metadatos establecendo as regras de uso sobre a semántica, a sintaxe e a obrigatoriedade. 

Ficheiro: Conxunto organizado de informacións almacenadas nun formato. 

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 puntos (provedores de servizo), póidanse facer procuras que 
abarquen a información recompilada en distintos repositorios asociados (provedores de datos) 

OAIS: Open Archival Information System. Modelo de referencia para a implementación de 
repositorios de preservación de obxectos dixitais. 

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. O obxecto 
dixital enténdese como a representación completa da unidade de información incluíndo todos os 
ficheiros e metadatos que permiten contextualizala e entendela. 

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. 

Preservación: Conxunto de medidas que de forma anticipada protexen aos documentos 
electrónicos da perda de dispoñibilidade por obsolescencia tecnolóxica. 

Proxecto de dixitalización: Dixitalización retrospectiva dun conxunto de documentos ou fondo 
documental que se realiza de forma externa ás ferramentas habituais de xestión. 

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. 


