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COMPROMISO PARA A REPRODUCIÓN DE DOCUMENTOS
O Decreto 219/2011, do 17 de novembro (DOG nº 229, do 30 de novembro) regulou os prezos
públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola
Xunta de Galicia. O artigo 4.7 desta norma establece que a dirección do centro poderá
autorizar que os usuarios realicen a reprodución de documentos polos seus propios medios en
atención a criterios de conservación dos fondos e/ou ao funcionamento do servizo.

D. / Dª.................................................................................................................................
Co D.N.I número ............................................ tfno…….................................................
Enderezo de contacto (postal, correo electrónico, domicilio).............................................................
……………………………………………………………………………………………

Autorizado pola dirección do Arquivo de Galicia a reproducir en por si os documentos que son
do seu interese,
Comprométese a:
1.‐ Reproducir os documentos obxecto do seu interese no Arquivo de Galicia na presenza do
persoal do mesmo e atendendo ás súas indicacións en relación coa protección, de ser o caso,
dos datos persoais que poidan afectar á seguridade das persoas, ao seu honor, á intimidade da
súa vida privada e familiar e á súa propia imaxe, de acordo coa lexislación vixente.
2. ‐ Non causar dano aos documentos a reproducir.
3.‐ Recoñecer que as copias que obteña non son, en ningún caso da súa propiedade, posto que
os dereitos intelectuais corresponden ao Arquivo de Galicia
4.‐ Utilizar as copias obtidas só para fins de investigación, e respectando en todo caso o dereito
á intimidade mencionado no punto 1, manifestando expresamente que no caso de publicación
das mesmas ou de calquera outro uso para difusión pedirá permiso por escrito ao Arquivo, e
se comprometerá a pagar os prezos públicos por publicación e difusión, e a citar a
procedencia.
5.‐ Relacionar os documentos que se reproducen en formulario que facilita o Arquivo.
Santiago de Compostela, a ........................ de .................................... de 20....

Sinatura:
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