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PROPOSTA DE CADRO DE CLASIFICACIÓN ARQUIVOS MUNICIPAIS 
 
 

1.00 GOBERNO 
 
1.01 CONCELLO/PLENO 
 

- Expedientes de sesións do Pleno 
• Borradores de sesións do Pleno 
• Constitución de grupos municipais/Constitución do concello 
• Convocatorias de sesións do Pleno 
• Expedientes de sesións do Pleno 
• Mocións presentadas en Plenos 
 

- Rexistros de actas de sesións do Pleno 
• Libros de actas de sesións do Pleno 
 

- Cartas do “concejo” 
• Cartas acordadas 
• Cartas de franqueza 
• Cartas de graza 
• Cartas de poder 
• Memoriais 
 

- Disposicións recibidas 
• Cartas “puebla” 
• Foros 
• Mandamentos 
• Reais Ordes 
• Reais Provisións 
 

- Rexistros de disposicións 
• Libros de ordes 
• Libros de privilexios 
 

- Expedientes de normas municipais 
• Ordenanzas de bo goberno 
• Ordenanzas fiscais 
• Ordenanzas municipais 
• Regulamentos municipais 
 

- Expedientes de cargos do goberno 
• Expedientes de cesamento de cargos do goberno 
• Expedientes de nomeamento de cargos do goberno 
 

- Rexistros de cargos do goberno 
• Libros rexistros de intereses de cargos do goberno 
• Libros rexistros de membros dos cargos do goberno 
 

- Expedientes de agrupacións municipais 
• Expedientes de asociacións 
• Expedientes de entidades locais menores 
• Expedientes de irmandades 
• Expedientes de mancomunidades 
• Expedientes de Xuntas parroquiais e veciñais 
 

1. Xunta do Partido Xudicial 
- Expedientes da Xunta do Partido Xudicial 
- Rexistros da Xunta do Partido Xudicial 
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- Expedientes de alteración e deslinde de termos municipais 

• Expedientes de cambios de capitalidade municipal 
• Expedientes de deslinde de municipios 
• Expedientes de fusión de municipios 
• Expedientes de incorporación de municipios 
• Expedientes de segregación de municipios 
 

- Expedientes de emblemas, honores e distincións 
• Expedientes de heráldica municipal 
 

- Expedientes de irmandamentos 
• Expedientes de irmandamentos entre concellos 

 
 
1.02 ALCALDE 
 

- Disposicións 
• Anuncios 
• Autos 
• Bandos 
• Decretos 
• Edictos 
• Resolucións 
 

- Rexistros de disposicións 
• Libros rexistros de anuncios 
• Libros rexistros de autos 
• Libros rexistros de bandos 
• Libros rexistros de decretos 
• Libros rexistros de edictos 
• Libros rexistros de resolucións da alcaldía 
 

- Expedientes gobernativos 
• Expedientes de achados de bens sen dono 
• Expedientes de apercibimentos 
• Expedientes de arrendamentos de bens nacionais 
• Expedientes de cédulas persoais 
• Expedientes de concesión de permisos de armas 
• Expedientes de declaración de zona catastrófica 
• Expedientes de denuncias 
• Expedientes do documento nacional de identidade 
• Expedientes de incautación, ocupación e devolución de terreos 
• Expedientes de loterías 
• Expedientes de multas 
• Expedientes de nomeamento de gardas xurados 
• Expedientes de salvocondutos e pasaportes 
• Expedientes de sancións gobernativas 
 

- Rexistros gobernativos 
• Libros rexistros de denuncias 
• Libros rexistros de multas 
• Libros rexistros de salvocondutos e pasaportes 
 

- Expedientes xudiciais 
• Actas de comparecencia 
• Actos de conciliación 
• Actos de matrimonio 
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• Expedientes de causas civís 
• Expedientes de causas criminais 

 
- Rexistros xudiciais 

• Libros rexistros de bastardelos 
• Libros rexistros de penas de cámara 
• Libros rexistros de sentencias 
 

- Expedientes de protocolo 
• Boletíns informativos 
• Expedientes de actos públicos 
• Expedientes de campañas de imaxe e promoción 
• Expedientes de denominación de rúas 
• Expedientes do Gabinete de Prensa 
• Fotografías de actos públicos 
 

- Rexistros de protocolo 
• Libros de sinaturas 
 

- Correspondencia, certificacións e informes da alcaldía 
• Certificacións da alcaldía 
• Certificacións de pedáneos e curas párrocos 
• Correspondencia da alcaldía 
• Informes da alcaldía 
• Informes de pedáneos e curas párrocos 

 
 
1.03 COMISIÓNS DE GOBERNO 
 

- Expedientes de sesións das Comisións de Goberno 
• Borradores de sesións das Comisións de Goberno 
• Convocatorias de sesións das Comisións de Goberno 
• Expedientes de sesións da Comisión Permanente 
• Expedientes de sesións da Comisión de Goberno 
• Expedientes de sesións da Xunta de Goberno Local 
 

- Rexistros de actas de sesións das Comisións de Goberno 
• Libros de actas de sesións da Comisión Permanente 
• Libros de actas de sesións da Comisión de Goberno 
• Libros de actas de sesións da Xunta de Goberno Local 

 
1.04 COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 

 
- Expedientes de sesións das Comisións Informativas e Especiais 

• Borradores de sesións das Comisións Informativas e Especiais 
• Convocatorias de sesións das Comisións Informativas e Especiais 
• Expedientes de sesións das Comisións Informativas e Especiais 

- Rexistros de actas de sesións das Comisións Informativas e Especiais 
• Libros de actas  das Comisións Informativas e Especiais 

 
 

2.00 ADMINISTRACIÓN 
 

2.01 SECRETARÍA 
- Expedientes de secretaría 

• Certificacións 
• Circulares 
• Convenios 



 4 

• Correspondencia 
• Estudios 
• Informes 
• Instancias 
• Memorias 
 

- Rexistros de secretaría 
• Libros rexistros de certificacións 
• Libros rexistros de expedientes  
 

2.02 REXISTRO XERAL 
 

- Rexistros de entrada de documentos 
• Libros rexistros de entrada de documentos 
 

- Rexistros de saída de documentos 
• Libros rexistros de saída de documentos 
 

- Portelo único Xunta de Galicia 
• Correspondencia de entrada do Portelo único 
• Correspondencia de saída do Portelo único 

 
2.03 PATRIMONIO 
 

- Expedientes de bens 
• Expedientes de adquisicións de bens 
• Expedientes de alleamentos e cesións de bens municipais 
• Expedientes de cualificación xurídica de bens 
• Expedientes de deslindes de bens 
• Expedientes de montes municipais 
• Escrituras de propiedade de bens municipais 
• Expedientes de uso e aproveitamento de bens 
 

- Rexistros de bens 
• Inventarios de bens municipais 
• Libros de regalos e distincións recibidas 
 

- Expedientes de dereitos e accións 
• Censos de bens municipais 
• Rendas de bens municipais 
• Xuros de bens municipais 

 
2.04 PERSOAL 
 

- Expedientes de administración de persoal 
• Cadros de persoal 
• Expedientes de aboamento de axudas de custo do persoal 
• Expedientes de convenios INEM. Cursos de formación 
• Expedientes de disciplina e control do persoal 
• Expedientes de escala do persoal 
• Expedientes de excedencias do persoal 
• Expedientes de gratificacións do persoal 
• Expedientes de nomeamentos do persoal 
• Expedientes de organización e métodos do persoal 
• Expedientes de permisos e vacacións do persoal 
• Expedientes de recoñecemento de servizos do persoal 
• Expedientes de retribucións do persoal 
• Expedientes de xubilación do persoal 
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• Ofertas de emprego público 
 

- Rexistros de administración de persoal 
• Libros rexistros de asistencia do persoal 
• Libros rexistros de empregados 
• Libros rexistros de matrículas do persoal 
• Libros rexistros de nóminas do persoal 
 

- Expedientes de selección de persoal 
• Expedientes de concursos 
• Expedientes de concursos-oposicións 
• Expedientes de contratacións de persoal 
• Expedientes de oposicións 
• Solicitudes de emprego 
 

- Expedientes persoais 
• Expedientes persoais 
 

- Expedientes de representación de persoal 
• Expedientes de comisións paritarias 
• Expedientes de convenios do persoal 
• Expedientes de eleccións sindicais 
 

- Expedientes de prestación social 
• Expedientes de asistencia sanitaria e farmacéutica 
• Expedientes de axudas sociais/axuda familiar 
• Expedientes de clases pasivas 
• Expedientes de concesión de bolsas 
• Expedientes da MUNPAL 
• Expedientes da Seguridade Social 
 

- Rexistros de prestación social 
• Rexistros de asistencia sanitaria e farmacéutica 
• Rexistros da MUNPAL 
• Rexistros da Seguridade Social 
 

2.05 SERVIZOS XURÍDICOS 
 

- Expedientes dos servizos xurídicos 
• Ditames e informes 
• Expedientes de procedementos civís 
• Expedientes de procedementos contencioso-administrativos 
• Expedientes de procedementos económico-administrativos 
• Expedientes de procedementos laborais 
• Expedientes de procedementos penais 
• Recursos administrativos 
• Sentencias xudiciais 

 
2.06 CONTRATACIÓN 
 

- Expedientes de contratación 
• Expedientes de contratación de asistencias técnicas 
• Expedientes de contratación de obras 
• Expedientes de contratación de servizos 
• Expedientes de contratación de subministros 
• Expedientes de devolución de fianzas 
• Expedientes de poxas de madeira 
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- Rexistros de contratación 
• Libros rexistros de plicas 

 
2.07 ARQUIVO 
 

- Instrumentos de control e descrición do arquivo 
• Instrumentos de control do arquivo 
• Instrumentos de descrición do arquivo 
 

- Expedientes de procesos técnicos do arquivo 
• Consultas do arquivo 
• Expurgos documentais do arquivo 
• Ingresos documentais do arquivo 
• Memorias do arquivo 
• Reconto de fondos documentais do arquivo 
• Restauración de fondos documentais do arquivo 
 

- Expedientes de actividades do arquivo 
• Cursos do arquivo 
• Exposicións do arquivo 

 
 
3.00 SERVIZOS 

 
3.01 OBRAS E URBANISMO 
 

- Expedientes de planeamento urbanístico 
• Expedientes de constitución de xuntas de compensación urbanísticas 
• Expedientes de convenios urbanísticos 
• Expedientes de estudos de detalle urbanísticos 
• Expedientes de expropiacións forzosas 
• Normas subsidiarias e complementarias de planeamento urbanístico 
• Plans especiais urbanísticos 
• Plans metropolitanos de ordenación urbana 
• Plans parciais de ordenación urbana 
• Plans provinciais de ordenación urbana 
• Plans xerais de ordenación urbana 
• Programas de actuación urbanística 
• Proxectos de delimitación de solo urbano 
• Planeamento de vías pecuarias 
• Reparcelacións urbanísticas 
 

- Expedientes de disciplina urbanística 
• Expedientes de declaracións de ruína 
• Expedientes de infraccións urbanísticas 
• Expedientes de vivendas sociais 
• Informacións e certificacións urbanísticas 
• Licencias de apertura de actividades inocuas 
• Licencias de apertura de actividades molestas, insalubres, nocivas e 

perigosas 
• Licencias de corta de árbores 
• Licencias de demolicións 
• Licencias de parcelacións 
• Licencias de primeira ocupación 
• Licencias de obras a particulares 
• Licencias de obras maiores 
• Licencias de obras menores 
• Licencias de obras telefónicas 
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• Licencias de obras eléctricas 
 

- Rexistros de disciplina urbanística 
• Censos de vivendas 
• Libros rexistros de industrias 
• Libros rexistros de licencias de obras 
• Libros rexistros de roteiros 
• Libros rexistros de solares 
 

- Expedientes de obras de titularidade autonómica e estatal 
- Expedientes de obras municipais 

• Expedientes de obras veciñais subvencionadas 
• Expedientes de solicitude de inclusión de obras municipais en plans de 

cooperación 
• Expedientes de prestación persoal para a realización de obras públicas 
• Expedientes de obras na casa do concello 
• Expedientes de obras en edificios municipais 
• Expedientes de obras de apertura e pavimentación de rúas, pontes, 

camiños e prazas 
• Expedientes de obras do mercado 
• Expedientes de obras do matadoiro 
• Expedientes de obras do cemiterio 
• Expedientes de obras da traída de augas 
• Expedientes de obras da rede de sumidoiros 
• Expedientes de obras do alumeado público 
• Expedientes de obras de instalacións deportivas 
• Expedientes de obras de parques e xardíns 
• Expedientes de obras de centros escolares 
• Expedientes de obras de fontes e lavadoiros 
• Expedientes de obras da casa da cultura e biblioteca 
• Expedientes de obras dos centros de saúde 
• Expedientes de obras de conservación 
• Expedientes de obras de edificación 
• Expedientes de obras de instalación 
• Expedientes de obras de urbanización 

 
3.02 SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS-PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

1. Agricultura, gandería e montes 
- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Agricultura, Gandería e Montes 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Agricultura, Gandería e 

Montes 
- Expedientes de actividades agropecuarias 

• Expedientes de aproveitamento forestal 
• Expedientes de concentración parcelaria 
• Expedientes de extinción de pragas 
• Expedientes de repoboacións              

- Rexistros de actividades agropecuarias 
• Censos agropecuarios 

 
2. Caza 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Caza  
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Caza  
- Expedientes de caza 
- Rexistros de caza 

 
3. Pesca 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Pesca 
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- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Pesca 
- Expedientes de pesca 
- Rexistros de pesca 

 
4. Industria 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Industria 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Industria 
- Expedientes de industria 
- Rexistros de industria 

 
5. Turismo 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Turismo 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Turismo 
- Expedientes de turismo 
- Rexistros de turismo 

 
6. Traballo 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Traballo 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Traballo 
- Expedientes de traballo 

• Expedientes de cursos de formación 
- Rexistros de traballo 

 
3.03 ABASTOS E CONSUMOS 
 
1. Abastos 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Abastos e Consumos 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Abastos e Consumos 
- Expedientes da policía de abastos 

• Expedientes de autorización de vendas 
• Expedientes de declaración de existencias 
• Expedientes de inspección de feiras e mercados 
 

- Rexistros da policía de abastos 
• Cartillas de racionamento 
• Censos de racionamento 
• Libros rexistros de aranceis 
• Libros rexistros de denuncias de abastos e consumos 
• Libros rexistros de establecementos comerciais 
• Libros rexistros de pesas e medidas 
• Tarxetas de racionamento 
 

2. Mercados 
- Expedientes de mercados 
- Rexistros de mercados 

 
3. Matadoiro 

- Expedientes do matadoiro 
- Rexistros do matadoiro 
 

4. Pósito 
- Expedientes de sesións das Xuntas Locais do Pósito 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais do Pósito 
- Expedientes do Pósito 

• Prema 
• Certificacións de débitos 
• Contas 
• Escrituras de obligación 
• Préstamos 
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• Reparto de gran e capital poxas de trigo adulterado 
- Rexistros do Pósito 

• Actas de arqueo de medición de gran 
• Cartas de pagamento 
• Cadernos de compra 
• Entrada de gran 
• Intervención 
• Inventario de bens 
• Libramentos 
• Obrigacións a favor del pósito 
• Partes mensuais e movemento de fondos 
• Recibos 
• Relación de debedores 
• Saídas de capital 
• Saída de gran 

 
5. Oficina Municipal de Información ó Consumidor 

- Expedientes da O.M.I.C. 
- Rexistros da O.M.I.C. 
 

6. Auga 
- Expedientes de abastecemento de auga 
- Rexistros de abastecemento de auga 
 

3.04 TRANSPORTES E TELECOMUNICACIÓNS 
 

- Licencias de trasporte público de viaxeiros 
• Licencias de taxis 
 

- Expedientes de teléfonos, correos e telégrafos 
 

3.05 SEGURIDADE CIDADÁ 
 

1. Seguridade cidadá 
- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Seguridade Cidadá 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Seguridade Cidadá 
- Expedientes do depósito de detidos 
- Rexistros do depósito de detidos 
 

2. Bombeiros 
- Expedientes de bombeiros 
- Rexistros de bombeiros 
 

3. Milicias urbanas 
- Expedientes das milicias urbanas 
- Rexistros das milicias urbanas 
 

4. Policía local. Orde pública 
- Expedientes da policía local/orde pública 

• Certificacións de moralidade e boa conduta 
• Expedientes de denuncias 
• Expedientes de multas 
• Expedientes de tráfico 
 

- Rexistros da policía local/orde pública 
• Partes de servizo da policía local 
• Rexistros de denuncias 
• Rexistros de multas 
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5. Protección Civil. Catástrofes 
- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Protección Civil 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Protección Civil 
- Expedientes de catástrofes 
- Expedientes de protección civil 
 

6. Emigración 
- Expedientes de emigración 
- Rexistros de emigración 
 

3.06 SANIDADE 
 

1. Sanidade 
- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Sanidade 
- Rexistros de actas das Xuntas Locais de Sanidade 
- Expedientes de sanidade médica 

• Expedientes de campañas de vacinación 
• Expedientes de control sanitario 
• Expedientes de epidemias 
• Expedientes de medio ambiente 
 

- Rexistros de sanidade médica 
• Partes médicos 
• Rexistros de epidemias 
• Rexistros de vacinacións 
 

- Expedientes de sanidade veterinaria 
• Expedientes de inspección veterinaria 
 

- Rexistros de sanidade veterinaria 
• Censos de animais 
• Libros rexistros de epizootias 
• Libros rexistros de matanzas domiciliarias 
• Libros rexistros do servizo veterinario 
 

- Expedientes de sanitarios locais 
• Expedientes de presentación de sanitarios locais 
• Expedientes de saídas de sanitarios locais 
 

2. Centros sanitarios 
3. Cemiterio 

- Expedientes do cemiterio 
• Expedientes de cambio de titularidade de sepulturas 
• Expedientes de concesión de sepulturas 
• Expedientes de creación ou clausura de cemiterios 
• Expedientes de incineración de cadáveres 
• Expedientes de inhumación de cadáveres 
• Expedientes de redución de restos 
• Expedientes de traslado de cadáveres 
 

- Rexistros do cemiterio 
• Libros rexistros de enterramentos ou sepulturas 
• Libros rexistros de inhumacións, exhumacións ou incineracións 
 

4. Augas e redes de sumidoiros 
- Expedientes de análise e tratamento de auga 
- Rexistros de análise e tratamento de auga 
- Expedientes de saneamento 
- Rexistros de saneamento 
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5. Limpeza pública 

- Expedientes de limpeza pública 
• Expedientes de limpeza viaria 
• Expedientes de recollida e tratamento de residuos urbanos 

- Rexistros de limpeza pública 
 

3.07 BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 
 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Beneficencia e Asistencia Social 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Beneficencia e Asistencia 

Social 
- Expedientes de asistencia social 

• Expedientes de adxudicación e rehabilitación de vivendas 
• Expedientes de prestación social 
• Expedientes de subvencións 

- Rexistros de asistencia social 
• Padróns de beneficencia 
• Recibos de axuda 

 
1. Centros sociais 
2. Fundacións 

 
3.08 EDUCACIÓN 
 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Educación 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Educación 
- Expedientes de educación 

• Expedientes de concesión de bolsas 
• Expedientes de escolarización 
• Expedientes de persoal docente 

- Rexistros de educación 
• Inventarios de material escolar 

 
1. Centros educativos 
 

3.09 CULTURA 
 

- Expedientes de cultura 
• Expedientes de actividades culturais 
• Expedientes de subvencións a actividades culturais 
 

- Expedientes de festexos 
• Licencias para a celebración de festexos 

 
1. Centros culturais 
 

3.10 DEPORTE 
 

- Expedientes de deportes 
• Expedientes de actividades deportivas 
• Expedientes de subvencións a actividades deportivas 

 
1. Centros deportivos 
 

3.11 POBOACIÓN 
 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Poboación 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Poboación 
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- Expedientes de poboación 
• Boletíns demográficos 
• Estatísticas demográficas 
• Expedientes de fidalguías 

- Rexistros de poboación 
• Censo de edificios e vivendas 

 
1. Empadroamento 

- Padrón Municipal de Habitantes 
• Cadernos auxiliares do Padrón municipal de habitantes 
• Follas declaratorias do Padrón municipal de habitantes 
• Expedientes de altas no Padrón municipal de habitantes 
• Expedientes de baixas no Padrón municipal de habitantes 
• Expedientes de cambios de enderezo no Padrón municipal de habitantes 
• Padrón municipal de habitantes 
• Cartas de veciñanzas 

 
2. Rexistro civil 

- Rexistros de defuncións 
- Rexistros de matrimonios 
- Rexistros de nacementos 

 
3.12 QUINTAS 
 

- Expedientes de quintas 
• Expedientes de mutilados de guerra 
• Expedientes de obxección de conciencia 
• Expedientes de revisión de quintos 
• Expedientes persoais de quintas 
• Expedientes xerais de quintas 

- Rexistros de quintas 
• Censos de requisición militar 
• Padróns de alistamento 
• Rexistros de chamada / Reservas / Revisión / Revistas 

 
3.13 ELECCIÓNS 
 

- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Eleccións 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Eleccións 
- Expedientes de eleccións 

• Expedientes de eleccións autonómicas 
• Expedientes de eleccións europeas 
• Expedientes de eleccións municipais 
• Expedientes de eleccións xerais 
• Expedientes de referendos 

- Rexistros de eleccións 
• Censos electorais 

 
 

4.00 FACENDA 
 

- Expedientes de sesións das Xuntas Municipais de Asociados 
- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Municipais de Asociados 

• Libros de actas de sesións da Xunta Municipal de Asociados 
 

4.01 INTERVENCIÓN ECONÓMICA 
 

- Expedientes xeral do presuposto ordinario 
• Contas de administración do patrimonio 
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• Contas xerais do presuposto 
• Expedientes de liquidacións do presuposto 
• Expedientes de modificacións de créditos 
• Mandamentos/libramentos/cargaremes/cartas/operacións contables de 

ingresos 
• Mandamentos/libramentos/cargaremes/cartas/operacións contables de 

pagamentos 
• Resumo xeral do presuposto 
 

- Rexistros do presuposto ordinario 
• Libros borradores de pagamentos 
• Libros diarios de intervención de pagamentos 
• Diarios de operacións do presuposto de pagamentos 
• Libros borradores de ingresos 
• Libros diarios de intervención de ingresos 
• Diarios de operacións do presuposto de ingresos 
• Libros xerais de gastos 
• Libro maior de conceptos do presuposto de gastos 
• Libros xerais de rendas e exaccións 
• Libro maior de conceptos do presuposto de ingresos 
• Libros de inventarios e balances 
• Inventarios de fincas rústicas e urbanas, arbitrios, impostos, dereitos e 

accións municipais 
• Libros maiores ou de contas individuais 
• Libros copiadores de presupostos 
• Libros de contas correntes para ingresos e pagamentos 
• Libros rexistros de mandamentos de ingresos 
• Libros rexistros de mandamentos de pagamentos 
• Libros auxiliares 
• Libros subauxiliares 
• Libros especiais 
• Libros decreto de ordenación de gastos 
 

- Expediente xeral do presuposto extraordinario  
- Rexistros do presuposto extraordinario 
- Expedientes xeral do presuposto de inversións 
- Rexistros do presuposto de inversións 
- Expedientes do presuposto adicional 
- Rexistros do presuposto adicional 
- Estatísticas orzamentarias 
- Expedientes de fiscalización do presuposto 
 

4.02 FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN 
 

1. Financiación 
- Expedientes de operacións de crédito 

• Contratos de préstamo 
• Convenios para o pagamento de débedas financeiras 
• Emisións de débeda pública 
• Operacións de Tesourería 
 

- Rexistros de operacións de crédito 
• Libros de censos 
• Libros rexistros de operacións de crédito 
 

2. Tributación 
- Expedientes de sesións das Xuntas Locais de Tributación 

• Expedientes de sesións das Xuntas Periciais 
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• Expedientes de sesións das Xuntas de Propios e Arbitrios 
 

- Rexistros de actas de sesións das Xuntas Locais de Tributación 
• Libros de actas de sesións das Xuntas Periciais 
• Libros de actas de sesións das Xuntas de Propios e Arbitrios 
 

- Arbitrios con fins non fiscais 
- Contribucións especiais 
- Impostos e arbitrios 

• Arbitrios provinciais 
• Contribución por gandería independente 
• Contribución industrial/Matrícula industrial/Licenza fiscal/IAE 
• Contribución territorial rústica e pecuaria / IBI 
• Contribución territorial urbana/IBI 
• Imposto sobre circulación de vehículos 
• Imposto sobre instalacións, construcións e obras 
• Imposto de consumos 
• Plusvalías 
• Repartimentos xerais 
• Repartimento xeral de utilidades 

 
- Prestación persoal e de transporte 
- Taxas e prezos públicos 
 

4.03 TESOURERÍA 
 

- Expedientes de Tesourería 
• Contas de propios e arbitrios 
• Contas de depositaría/caudais 
• Contas de tesourería 

 
1. Recadación 

- Expedientes de recadación 
• Contas de recadación/de xestión recadatoria 
• Expedientes de devolución de ingresos indebidos 
• Expedientes de premas 
• Expedientes de recadación fallida de impostos 

- Rexistros de recadación 
• Libros auxiliares de contas correntes de recadación 
• Libros rexistros xerais de certificacións de débitos 
• Libros rexistros xerais de expedientes fallidos 
• Listas cobratorias 

 
2. Caixa 

- Expedientes de caixa 
• Actas de arqueo 
• Contas bancarias 
• Contas de caixa 
• Contas de situación de caixa 
• Contas de valores independentes e auxiliares do presuposto 
• Contas de valores anuais especiais de operacións alleas ó presuposto 
• Facturas, recibos e cheques 
 

- Rexistros de caixa 
• Libros auxiliares de efectos 
• Libros de actas de arqueo 
• Libros de caixa 
• Libros de contas correntes/bancarias 
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• Libros de inventarios e balances de caixa 
• Libros de valores independentes e auxiliares do presuposto 
• Libros diarios de ingresos de depositaría 
• Libros diarios de pagamentos de depositaría 
• Libros maiores de caixa 
• Libros maiores de conceptos non presupostarios 
• Libros maiores de conceptos de recursos doutros entes públicos 
• Libros rexistros de entrada e saída de caudais 
• Libros rexistros de facturas 

 
 
 

3. Habilitación 
 

- Expedientes de habilitación 
• Contas do habilitado 
• Expedientes de liquidacións do IRPF 
• Expedientes de liquidacións da Mutualidade 
• Expedientes de liquidacións de Seguros Sociais 
 

- Rexistros de habilitación 
• Partes de nóminas de persoal 


