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1. ALCANCE 

A avaliación é a fase do tratamento documental que consiste en 
determinar os valores administrativo, legal-xurídico, informativo e 
histórico presentes en cada unha das series documentais identificadas 
para os efectos da súa selección para a conservación ou eliminación. 
A avaliación determinará a vixencia temporal deses valores, os prazos 
de transferencia, o réxime e os prazos de acceso e a selección de 
documentos. 

Como paso previo a esta fase resulta imprescindible identificar as 
series documentais obxecto de estudo, para o cal é preciso 
desenvolver un proceso de análise que determine a súa orixe 
orgánica e funcional, así como os atributos que lle proporcionan 
identidade. 

En consecuencia, este documento describe a forma de proceder, as 
fontes que se poden consultar e os criterios que deben utilizarse 
como parte constitutiva da metodoloxía de traballo para a 
determinación dos valores primarios (administrativo e legal-xurídico)  
e secundarios (informativo e histórico) dos documentos producidos 
pola administración xeral e do sector público autonómico.  

Esta metodoloxía está en concordancia coa establecida para a análise 
documental de expedientes electrónicos do Arquivo Electrónico 
Administrativo, dentro de Marco de Referencia ARPAD (MRA). 

 

 

2. DEFINICIÓNS E SIGLAS 

 

a) Acceso: dispoñibilidade para consultar os documentos de arquivo e 
a información que conteñen, determinada pola normativa vixente, así 
como polo seu control arquivístico e polo estado de conservación.  

b) Avaliación documental: fase do tratamento documental que 
consiste en determinar os valores administrativo, legal-xurídico, 
informativo e histórico presentes en cada unha das series 
documentais identificadas para os efectos da súa selección para a 
conservación ou eliminación. A avaliación determinará a vixencia 
temporal deses valores, os prazos de transferencia, o réxime e os 
prazos de acceso e a selección de documentos.  

c) Conservación: un dos posibles efectos da selección documental, 
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tras a identificación e avaliación, que establece a custodia 
permanente de todos os documentos que integran unha serie ou de 
só unha parte. 

d) Eliminación: destrución física ou lóxica das series ou fraccións de 
series documentais seleccionadas con este fin tras os procesos de 
identificación e de avaliación, realizada polo órgano responsable dos 
documentos, empregando un método que garanta a imposibilidade de 
reconstrución deses documentos.  

e) Identificación: proceso de análise para determinar a orixe orgánica 
e funcional e os atributos que proporcionan identidade a unha serie 
documental.  

f) Mostraxe: técnica de selección segundo criterios sistemáticos 
(numéricos, alfabéticos, topográficos) ou cualitativos, dunha 
determinada proporción de documentos en representación dun 
conxunto.  

g) Selección documental: a operación a través da cal se fai explícita a 
proposta de conservación ou eliminación da serie documental, unha 
vez identificada e valorada.  

h) Serie documental: conxunto de documentos que testemuñan a 
actividade desenvolvida de forma continuada no tempo por un ou 
varios suxeitos produtores no exercicio dunha determinada función e 
regulada xeralmente por unha mesma norma de procedemento. 
Considéranse series documentais comúns as existentes en todos os 
departamentos da administración autonómica, como consecuencia 
dunha norma de procedemento común, e series documentais 
específicas as propias de cada departamento.  

i) Táboa de avaliación: documento resultante dos procesos de 
identificación e avaliación no cal se determinan para cada serie 
documental os prazos de conservación e de transferencia, o réxime e 
prazos de acceso, o tipo de selección e prazo en que se realizará, e o 
soporte de conservación.  

j) Valor administrativo: o interese que ten unha serie documental que 
vai unido á súa finalidade inmediata como soporte da actividade 
administrativa e, polo tanto, á súa vixencia administrativa. Forma 
parte do valor primario dos documentos. 

k) Valor informativo-histórico: o interese atribuíble aos documentos 
de arquivo cuxo contido proporciona información relevante sobre 
axentes, funcións, normas, temas, lugares, acontecementos ou 
fenómenos, independentemente do seu valor testemuñal. Forma 
parte do valor secundario dos documentos. 

l) Valor legal-xurídico: o interese atribuíble á serie documental, ou a 
unha parte dos seus documentos, que se poida considerar proba que 
garanta os dereitos e deberes da Administración e da cidadanía. 
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Forma parte do valor primario dos documentos. 

m) Arquivo: un ou varios conxuntos orgánicos de documentos 
producidos, reunidos ou conservados polas persoas físicas ou 
xurídicas, públicas ou privadas, no exercicio das súas funcións e 
actividades, con finalidades de xestión administrativa, proba dos 
dereitos e deberes da Administración e da cidadanía, investigación ou 
acceso á información e á cultura. Este concepto corresponde tamén 
ao de fondo documental.  

Igualmente, enténdese por arquivo o sistema corporativo de xestión 
documental que contribúe coa súa metodoloxía a definir os procesos 
de produción administrativa, garantindo a correcta creación dos 
documentos, o seu tratamento, conservación, acceso e comunicación.  

Tamén se denomina arquivo a institución especializada onde se 
reúnen, se custodian e se serven os fondos documentais, por medios 
e técnicas que lle son propias, para o cumprimento dos fins citados.  

n) Documento: toda expresión en linguaxe oral ou escrita, natural ou 
codificada, e calquera expresión gráfica, sonora ou en imaxe, recollida 
e conservada en calquera tipo de soporte material como información 
ou proba polas persoas físicas ou xurídicas no desenvolvemento das 
súas actividades ou en virtude de obrigas legais.  

Considéranse, en todo caso, documentos:  

1º. Os que son resultado de procedementos regulados por unha 
norma xurídica. 

2º. Os que, sen estar regulados por normas de procedemento 
específicas, lles serven ás institucións e persoas como elementos 
de información e coñecemento. 

3º. Os documentos administrativos electrónicos, na definición 
básica dada polo artigo 29 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de 
acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos. 

ñ) Documentos de custodia permanente: os documentos que deben 
conservarse despois dun proceso de avaliación e selección. 

o) AEA- Arquivo Electrónico Administrativo: Repositorio que se 
especializa na xestión dos documentos electrónicos durante a 
actuación administrativa automatizada. 

p) CTDX- Catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia: 
Instrumento que contén as denominacións aceptadas dos tipos 
documentais. 

q) Cadro de clasificación: Instrumento normalizado que serve para 
agrupar os documentos atendendo ás funcións e actividades 
concretas desenvolvidas pola Administración ao longo do tempo. 

r) IIA- Inventario de Información Administrativa: Sistema de 
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información que recolle toda a información asociada aos 
procedementos administrativos da Xunta de Galicia, incluíndo o 
catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia, o cadro de 
clasificación da Xunta e os resultados da análise documental. 

s) MRA- Modelo de Referencia ARPAD: Documento que establece os 
principios e describe o modelo de xestión de documentos 
electrónicos. 

 

3. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Lei 16/1985, do 25 de xuño, de Patrimonio Histórico Español. 

 Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de 
Galicia. 

 Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regula a 
composición e o funcionamento do Consello de Avaliación 
Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e 
selección de documentos. 

 Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. 

  

 UNE ISO 15489:2006. Xestión de documentos: Directrices. 

 UNE-ISO/TR 26122:2008 IN. Información e documentación. 
Análise dos procesos de traballo para a xestión de documentos. 

 UNE ISO 23081:2008 Metadatos para a xestión de documentos. 
Principios. 

 UNE ISO 23081-2:2011 Metadatos para a xestión de 
documentos. Elementos de implementación e conceptuais. 

 Marco de referencia ARPAD 
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4. METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN PARA A 
SELECCIÓN DOCUMENTAL 

 

4.1. Enfoque 

 

A identificación e a avaliación documental son dous procesos 
esenciais nun sistema de xestión de documentos. 

A avaliación require un coñecemento profundo do contexto de 
produción das series documentais. Polo tanto, para valorar os 
documentos  é preciso realizar un estudo previo de identificación 
consistente na análise das funcións, do/s órgano/s produtor/es e das 
necesidades sociais e administrativas relativas á serie documental 
que se está valorando. 

Este estudo permitirá, nunha segunda fase, determinar cales son os 
valores primarios e secundarios dos documentos que integran a serie, 
de acordo cos criterios previamente establecidos e, en función disto, 
establecer o procedemento indicado para seleccionar os documentos 
susceptibles de conservación e/ou eliminación. 

Como último paso, hai que ter en conta que as decisións e accións 
encamiñadas á conservación, eliminación ou transferencia dos 
documentos deben estar autorizadas, ser responsables e quedar 
documentadas sendo, igualmente, susceptibles de revisión. 

 

4.2. Identificación e avaliación documental 

 

A identificación documental é un proceso de tipo intelectual, 
preliminar e previo a calquera outra fase da actuación arquivística, 
que consiste en determinar o órgano, a función e a actividade que 
producen os documentos así como os atributos necesarios para a súa 
xestión. 

O obxectivo fundamental da identificación é chegar a coñecer 
exhaustivamente a institución que produce os documentos, que os 
crea e os recibe no exercicio das súas competencias, a súa evolución 
organizativa ao longo do tempo, os procedementos administrativos 
sobre os que se asenta e todas as disposicións ou regulacións que 
afectan aos trámites que desenvolve. Con este coñecemento 
detallado poderanse delimitar as series documentais, que integran o 
cadro de clasificación e que constitúen a pedra angular da xestión 
documental.  
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A avaliación corresponde a unha segunda fase da análise documental 
na que determinaranse os valores administrativo, legal-xurídico, 
informativo e histórico da serie identificada co fin de elaborar unha 
proposta de selección que se pronuncie sobre a súa conservación ou a 
súa eliminación. Nesta fase fixarase a vixencia temporal deses 
valores, os prazos de transferencia aos arquivos correspondentes e o 
réxime e os prazos de acceso e a selección de documentos. Ao 
mesmo tempo, estableceranse as relacións existentes entre as 
distintas series documentais. Corresponde ao persoal arquiveiro a 
realización destas tarefas. 

Toda esta información reflectirase no correspondente estudo de serie 
que será sometido ao ditame do Consello de Avaliación Documental. 
O Consello debe manter un rexistro actualizado dos estudos e das 
súas decisións.  

 

4.3. Principios da identificación e avaliación documental 

 

No proceso de identificación e avaliación documental teranse en conta 
os seguintes principios: 

 A identificación e valoración realizarase a nivel de serie 
documental 

 Serán obxecto da identificación e valoración só os documentos 
orixinais 

 Independentemente da súa data, consideraranse obxecto de 
valoración con vistas á súa conservación ou eliminación todos 
os documentos de arquivo. 

 Os documentos de arquivo insuficientemente identificados non 
poden valorarse. 

 A valoración das series documentais hai que afrontala de xeito 
global 

 Os valores que posúen os documentos deben ser xustificados 

 

 

4.4. Fases do proceso de identificación e avaliación  

Para a mellor comprensión de todo o proceso no seguinte cadro  
relaciónanse cada unha das tarefas, os axentes implicados e os 
documentos resultantes: 
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Fase Responsables Canle Documento xerado 

Identificación e 
valoración de series 
documentais 

Unidade 
Produtora; 

Arquiveiro/a do 
departamento 

Formulario para a identificación e 
valoración de series documentais 
específicas; aplicación corporativa de 
identificación e valoración de series 
documentais 

Propostas de identificación e 
valoración se series 
documentais 

Revisión do estudo Secretaría do 
Consello de 
Avaliación 
Documental 

Aplicación corporativa de identificación e 
valoración de series documentais 

Propostas de identificación e 
valoración se series 
documentais; Proposta das 
táboas de valoración 
documental 

Análise das propostas 
de identificación e 
valoración 

Grupos de 
Traballo; Arquivo 
de Galicia 

Aplicación corporativa de identificación e 
valoración de series documentais 

Propostas de identificación e 
valoración se series 
documentais; Proposta das 
táboas de valoración 
documental 

Cualificación Consello de 
Avaliación 
Documental 

Táboas de valoración documental; acta da 
reunión 

Ditames do Consello de 
Avaliación Documental/Actas 
do Consello de Avaliación 

Aprobación Conselleíro/a Orde da persoal titular da consellería con 
competencias en materia de arquivos e 
patrimonio documental; 

Resolucións; Táboas de 
valoración documental 

Actualización de datos Secretaría 
Consello de 
Avaliación 
Documental; 
Arquivo de 
Galicia; 
Subdirección 
Xeral de 
Arquivos; 
AMTEGA; D.X de 
Avaliación e 
Reforma 
Administrativa 

Aplicación corporativa de identificación e 
valoración de series documentais; 
Inventario de Información Administrativa, 
Reduce 

Rexistros definitivos da 
aplicación corporativa de 
identificación e valoración de 
series documentais 

Publicación Subdirección 
Xeral de Arquivos 

Anuncio no DOG Táboas de valoración 
documental publicadas no DOG 

 

O Arquivo de Galicia será o responsable de asesorar no proceso de 
elaboración dos estudos de series que, unha vez finalizados,  serán 
sometidos ao Consello de Avaliación Documental de Galicia, que 
ditaminará sobre a súa conservación ou eliminación, de acordo co 
interese que presenten desde o punto de vista administrativo, legal-
xurídico, e informativo-histórico, así como sobre os seus prazos de 
vixencia, acceso e conservación. 

Neste sentido, resulta imprescindible establecer un procedemento 
que describa as vías de coordinación e colaboración entre o órgano 
superior competente en materia de arquivos e patrimonio 
documental, a través do Arquivo de Galicia, e as secretarías xerais 
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técnicas ou órganos de coordinación administrativa horizontal 
competentes en materia de arquivo central departamental. O 
tratamento do enorme volume documental existente e o control da 
produción actual constitúen unha prioridade. 

É tamén fundamental establecer os mecanismos de aplicación 
efectiva das táboas de valoración documental especialmente no que 
sen refire á eliminación física dos documentos que así se determine. 

Por outro lado, no contexto da implantación da Administración 
electrónica é importante realizar estes procesos xusto no momento 
en que se deseñen os novos procedementos. Para iso resulta 
imprescindible a creación de equipos multidisciplinares, formados 
esencialmente por responsables das áreas TIC, xurídicas e de 
negocio, áreas de organización e arquiveiros que definan cada un dos 
elementos que se requiren para unha xestión documental integral que 
teña en conta as necesidades das oficinas pero tamén o mantemento 
da fiabilidade, confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos 
documentos ao longo do tempo e permita definir estratexias 
relacionadas coas transferencias o réxime de acceso ou a 
preservación dos expedientes electrónicos.  

 

4.5. Planificación de actuación no proceso de avaliación 
documental 

O proceso de avaliación deberá contar cunha planificación que 
determine as series que van ser analizadas e a orde ou prioridade na 
que esta debe producirse segundo:  

 Necesidades dos propios xestores. Determinadas pola 
necesidade de análise dos requisitos funcionais na habilitación 
ou revisión dun procedemento en formato electrónico ou polo 
traslado ou  supresión de unidades administrativas, existencia 
de documentación baixo custodia externa e calquera outra que 
requira unha rápida xestión dun importante volume documental 
acumulado en soportes tradicionais.  

 Relevancia patrimonial  

 Volume documental.  Ao respecto, terase en conta a presenza 
de grupos de series xenéricas comúns ao conxunto da 
administración debido ao seu carácter homoxéneo e a 
posibilidade de afrontar a valoración dun xeito global 

 Nivel de información dispoñible. Neste sentido resulta de 
interese priorizar aquelas series descritas e  identificadas, así 
como as que fosen valoradas por outras administracións, coa 
finalidade de axilizar o proceso de análise.  

 Con esta planificación preténdese xestionar da forma máis  
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 eficiente o gran volume de documentos acumulados pola 
 Administración autonómica desde a súa creación.   

O proceso de identificación e valoración documental pode producirse 
a partir de diferentes situacións: 

 A documentación está custodiada no arquivo central/intermedio 
correspondente 

 A documentación está almacenada en depósitos centrais cunha 
mínima descrición e control do seu contido 

 A documentación está almacenada en depósitos centrais de 
xeito descontrolado 

 A documentación está almacenada na propia oficina 

 A documentación está total ou/parcialmente en formato 
electrónico 

Desde os diversos arquivos dependentes da Xunta de Galicia téñense 
realizado de xeito sistemático estudos de identificación de series que 
serven de soporte á xestión documental dos centros. Coa creación do 
Consello de Avaliación Documental de Galicia é necesario normalizar 
tanto a metodoloxía do análise como a presentación dos estudos 
perante o Consello de Avaliación. Con este fin no anexo 1 se facilita 
un formulario, que unha vez cuberto, de acordo cos  criterios 
establecidos neste documento, servirá como proposta de avaliación e 
selección. 

 

4.6. Procedemento de avaliación  para a selección  

4.6.1. Inicio do procedemento de avaliación  

Poderán presentar propostas de avaliación e selección de documentos 
as persoas titulares dos documentos e as persoas responsables dos 
arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia. 

O órgano superior con competencias en materia de arquivos e 
patrimonio documental acordará a admisión das propostas de 
avaliación e someteraas a ditame do Consello de Avaliación 
Documental de Galicia, órgano colexiado ao que corresponde emitir 
ditame sobre as cuestións relativas á necesidade de conservar ou 
eliminar os documentos producidos, recibidos ou acumulados polas 
institucións, administracións e organismos públicos e polas empresas 
e entidades deles dependentes no ámbito do Sistema de Arquivos de 
Galicia, así como sobre o seu réxime de acceso. 

As propostas de avaliación, xunto coa documentación esixida, 
dirixiranse ao órgano superior con competencias en materia de 
arquivos e patrimonio documental. A información recollida no estudo 
de series debe ser suficiente para que o Consello de Avaliación 
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Documental de Galicia poida ditaminar co debido fundamento, non 
obstante, as unidades administrativas poderán achegar calquera 
informe técnico ou xurídico complementario que consideren relevante 
para a valoración da serie documental. 

Igualmente, os estudos de identificación e avaliación de series 
deberán complementarse con exemplos da documentación que se 
avalía, ben mediante unha copia dos expedientes ou dalgúns dos seus 
documentos significativos, coa prevención de disociar os datos de 
carácter persoal que puideran constar neles. Do mesmo xeito, tamén 
se poderá acompañar unha copia daquela normativa que regula os 
trámites da serie que se avalíe, no caso de ser de difícil acceso por 
non ter sido publicada en boletíns oficiais (regulamentos, circulares, 
etc...). 

O órgano superior con competencias en materia de arquivos e 
patrimonio documental acordará a admisión das propostas de 
avaliación e someteraas a ditame do Consello de Avaliación 
Documental de Galicia. 

A secretaría do Consello de Avaliación Documental de Galicia levará 
un rexistro das series documentais recibidas cos seus respectivos 
estudos.  

 

4.6.2. Ditame do Consello de Avaliación Documental  

Admitidas ás propostas serán sometidas ao ditame do Consello de 
Avaliación Documental. O Consello poderá solicitar toda a información 
necesaria ou propoñer completar ou modificar aqueles aspectos do 
estudo que considere necesarios para a súa validación.  

 

4.6.3. Aprobación e publicación  

Acordado o dítame o Consello de Avaliación Documental de Galicia 
elevará as táboas de avaliación á persoa titular da consellería con 
competencias en materia de arquivos e patrimonio documental para a 
súa aprobación. Unha vez aprobadas disporase a publicación do seu 
extracto no Diario Oficial de Galicia. 

Os extractos das táboas de avaliación conterán os seguintes datos:  

a) Código da serie identificada e avaliada.  

b) Denominación.  

c) Procedencia.  

d) Resolución de aprobación. 

As táboas de avaliación aprobadas, pasarán a formar parte do 
inventario de información administrativa que as normas de 
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interoperabilidade establecen como sistema de xestión e coordinación 
dos procedementos administrativos no contorno da Administración 
electrónica. 

No contorno da Administración electrónica, a habilitación de 
procedementos administrativos electrónicos incluirá no proceso de 
análise documental, o informe de avaliación e selección do Consello 
de Avaliación Documental de Galicia. 

4.6.4. Propostas de eliminación de series documentais 
avaliadas.  

Para a eliminación de documentos orixinais que conten con táboas de 
avaliación aprobadas pola consellería con competencias en materia de 
arquivos e patrimonio documental, a persoa titular ou responsable 
dos documentos dirixirá unha proposta xunto co informe da 
arquiveira ou arquiveiro, se o houber, ao órgano superior da 
consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio 
documental. As propostas deberán facer referencia ao código da 
táboa correspondente. 

O Consello de Avaliación Documental de Galicia emitirá o seu informe 
e elevarao ao órgano superior con competencias en materia de 
arquivos e patrimonio documental. O prazo para ditar e notificar a 
resolución será de cinco meses desde a presentación da solicitude.  

O titular dos documentos e o arquiveiro/a responsable do seu arquivo 
asinarán as actas das eliminacións efectuadas e dirixiranas ao órgano 
superior con competencias en materia de arquivos e patrimonio 
documental no prazo dos dez días seguintes á eliminación. Nas actas 
de eliminación farase constar a fracción da serie ou series eliminadas, 
con indicación dos datos identificadores, do produtor, do 
procedemento, das datas extremas e volume, tanto de documentos 
en soporte papel como electrónico, así como, de ser o caso, da 
técnica de mostraxe utilizada.  

Pola súa banda, o órgano directivo con competencias en materia de 
arquivos e patrimonio documental levará un rexistro das actas de 
eliminación. 

4.6.5. Difusión 

Co fin de acadar a aplicación desta metodoloxía de traballo en toda a 
Administración autonómica, incluídos os seus organismos autónomos, 
entes e empresas públicas utilizaranse cantas vías se considere 
oportunas para a máxima difusión do funcionamento do Consello de 
Avaliación Documental de Galicia, que  contará cun portal na rede 
onde se poderán consultar os documentos relacionados coa súa 
actividade (Metodoloxía, Propostas de avaliación, Táboas aprobadas, 
Fraccións de series eliminadas...)  
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4.7. Responsabilidades 

 Responsabilidade das persoas titulares dos documentos e as 
persoas responsables dos arquivos integrados no Sistema de 
Arquivos de Galicia 

 Elaborar os estudos de series e presentar as 
correspondentes propostas de avaliación 

 Facilitar toda a información necesaria para que o 
Consello de Avaliación poida elaborar as táboas de 
avaliación documental 

 Dirixir as propostas de eliminación xunto co informe da 
arquiveira ou arquiveiro, se o houber, ao órgano 
superior da consellería con competencias en materia 
de arquivos e patrimonio documental e, de ser o caso, 
executalas. 

 

 Responsabilidade do Consello de Avaliación Documental de 
Galicia 

 Levar un rexistro das series documentais recibidas cos 
seus estudos 

 Elaborar as táboas de avaliación documental 

 Elevar as táboas de avaliación á persoa titular da 
consellería con competencias en materia de arquivos e 
patrimonio documental para a súa aprobación 

 Constituír, se fose necesario, grupos de traballo 
específicos, compostos por membros do propio 
Consello e técnicos asesores alleos, coordinados/as por 
un/unha vogal. 

 

 Responsabilidade do Arquivo de Galicia 

 Programar, coordinar e dirixir a identificación, 
valoración e selección documental de todos os arquivos 
do subsistema de arquivos da Xunta de Galicia 

 Deseñar e implantar, co apoio do AMTEGA, a aplicación 
de xestión que sirva de soporte á realización de 
estudos de identificación e valoración de series 

 Poñer a disposición dos equipos de análise de series os 
estudos previos realizados e as fontes recompilatorias 
de información de que dispón 

 Asignar e controlar a codificación de series atendendo 
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a un criterio correlativo 

 Manter e actualizar o Cadro de Clasificación e o 
Catálogo de Tipos Documentais da Xunta de Galicia.  

 Presentar ao Consello de Avaliación Documental os 
estudos de series documentais 

 Incluír no Inventario de Información Administrativa a 
información dos ditames emitidos polo Consello de 
Avaliación Documental 

 Manter e difundir as actualizacións desta metodoloxía 

 Estudar e implementar as adaptacións necesarias, 
unha vez concluída a análise documental, na 
identificación de procedementos e series. 

 

 Responsabilidade de AMTEGA e Dirección Xeral de Avaliación e 
Reforma Administrativa 

 Planificar conxuntamente co Arquivo de Galicia os 
procedementos electrónicos obxecto de avaliación 
documental. 

 Validar o resultado da análise con respecto aos 
criterios xerais da administración electrónica e a 
implantación das ferramentas informáticas. 

 Estudar e implementar as adaptacións necesarias, 
unha vez aprobadas as táboas de valoración 
correspondentes, na xestión dos procedementos e nos 
sistemas. 

 

4.8.  Mantemento da metodoloxía 

Cando, como resultado do funcionamento do Consello de Avaliación 
Documental de Galicia, se detecten aspectos ou cuestións que sexan 
susceptibles de mellora e fagan aconsellable modificar as directrices 
desta metodoloxía, dito Consello suxerirá a súa corrección ou 
actualización. Unha vez validada a nova versión será distribuída e 
difundida pola dirección do Arquivo de Galicia.  
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SERIES 
DOCUMENTAIS1 

 

5.1. Criterios xerais de avaliación de documentos  

 

Para a avaliación de documentos teranse en conta os seguintes 
criterios: 

a) Os documentos deberán conservarse necesariamente mentres 
teñan vixencia administrativa e en tanto subsista o seu valor 
probatorio de dereitos e obrigas das persoas e dos entes públicos. 

b) A análise dos valores secundarios realizarase desde una tripla 
perspectiva: 

- Transcendencia como testemuño da actividade do produtor. 

- Testemuño da actuación da Administración ou das institucións 
privadas. 

- Testemuño da sociedade no seu conxunto. 

c) Na proposta de selección estableceranse as seguintes preferencias:  

- Preferencia do orixinal sobre o duplicado 

- Preferencia do soporte menos voluminoso 

- Preferencia das series recapitulativas 

- Preferencia da serie máis completa, en relación coa información que 
contén. 

d) Os documentos anteriores a 1990 considéranse como de 
conservación permanente e, polo tanto, non serán avaliados para a 
súa eliminación. 

e) As actas de reunións dos órganos de dirección considéranse de 
conservación permanente e non poderán ser eliminadas 

O Consello de Avaliación Documental de Galicia poderá establecer 
aqueles criterios que considere oportunos e difundilos para o 
coñecemento público.   

 

 

 
                                                 
1 A elaboración destes criterios toma como referencia os establecidos por os consellos de avaliación de 

las CCAA de Madrid, Andalucía, Castilla_La Mancha, Cataluña e Ministerio de Cultura.   
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5.2. Criterios específicos  

 

5.2.1. Criterio de procedencia: 

a) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e series 
documentais procedentes dos órganos que ocupan unha 
posición máis elevada dentro dunha xerarquía administrativa. 

b) Daráselle preferencia á conservación das series documentais 
producidas polos órganos administrativos no exercicio das 
funcións que lles son propias e específicas. 

c) Daráselle preferencia á conservación das series documentais 
producidas polos órganos que realizan o seguimento completo 
do procedemento. As series documentais que, en virtude das 
competencias e funcións desenvolvidas polo órgano que as 
produce, reflicten tan só unha parte do procedemento son 
susceptibles de seren eliminadas, sempre que se conserve a 
serie que abranga a tramitación completa. 

d) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que permitan coñecer as circunstancias de 
creación dun organismo. 

e) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e series 
documentais que permitan coñecer a evolución das estruturas 
organizativas e as súas funcións (tanto políticas como 
administrativas), as estratexias de xestión (plans estratéxicos, 
políticas e programas) e as actividades da institución, así como 
a evolución do desenvolvemento e impacto destas estratexias e 
actividades. 

5.2.2. Criterio diplomático. 

a) Os documentos orixinais, terminados e validados, son máis 
valiosos que as copias. Con todo, os documentos orixinais cuxa 
información significativa estea recompilada noutros documentos 
son susceptibles de eliminación. 

b) Os documentos producidos baixo a forma de orixinais múltiples, 
cando o ente produtor conserve un orixinal no expediente 
principal, son susceptibles de eliminación. 

c) Os segundos orixinais ou copias únicas que obren en poder 
dunha Administración Pública, cando remitise a outra os 
documentos orixinais no cumprimento dunha actividade 
regulada legal ou regulamentariamente, son susceptibles de 
eliminación. 

d) Os documentos orixinais de manifesto valor efémero ou que 
non se integren en ningún procedemento administrativo da 
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entidade produtora son susceptibles de eliminación. 

e) Con carácter xeral, poderán ser eliminados sen o informe previo 
do Consello de Avaliación Documental de Galicia: 

- As reproducións ou meras copias de documentos, cando 
exista a debida garantía en canto á conservación do documento 
orixinal, en bo estado, na propia institución. 

- Os documentos de apoio informativo, cando non se integren 
nun expediente. 

- Os borradores, copias, minutas e outra documentación 
preparatoria utilizada no proceso de elaboración dos 
documentos orixinais. 

f) Con todo, requirirase o informe previo do Consello cando 
esteamos ante copias, reproducións, borradores de documentos 
e outra documentación preparatoria que: 

 - Conteñan anotacións orixinais de interese ou os 
 documentos orixinais non estean localizados ou en bo 
 estado de conservación. 

 - Acheguen datos de interese para o coñecemento do 
 acto documentado. 

 - No caso dos documentos xerados por aplicacións 
 informáticas, estes estean validados ou subsista o seu 
valor administrativo. 

 

5.2.3. Criterio de contido 

a) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series que recollen información substancial para reconstruír a 
historia do órgano produtor, dun acontecemento, dun período 
cronolóxico concreto, dun territorio ou dos cidadáns. 

b) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series que conteñan información en forma sintética. Os 
documentos e as series documentais que conteñen información 
que se atopa duplicada ou recapitulada noutros documentos ou 
series documentais de cuxa existencia se teña constancia son 
susceptibles de eliminación. 

c) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que testemuñen a elaboración e aprobación 
de leis, regulamentos e outras normas. 

d) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que avalen os dereitos das persoas e 
entidades, públicas e privadas, tanto respecto da propia 
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institución como en relación a outras. 

e) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que informen de maneira significativa das 
relacións entre as persoas e das relacións entre estas e as 
institucións. 

f) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que informen dos avances sociais, 
tecnolóxicos e científicos. 

5.2.4. Criterio de utilización. 

a) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que durante as fases de arquivo de oficina, 
arquivo central ou arquivo intermedio do seu ciclo vital foron 
obxecto de demanda frecuente por parte do órgano produtor, 
dos investigadores ou dos cidadáns en xeral. 

b) Daráselle preferencia á conservación dos documentos e as 
series documentais que pola súa orixe, período cronolóxico que 
abarcan ou contido espérase que sexan obxecto de consulta por 
parte dos usuarios potenciais. 

c) Os documentos e series documentais cuxo estado de 
deterioración imposibilite a súa utilización e recuperación, ou 
cuxo interese con fins de investigación histórica non xustifique a 
súa restauración son susceptibles de ser eliminados. 

d) Os documentos e series documentais cuxo interese e utilización 
con fins de investigación non xustifique o custo de conservación 
e a información que conteñan poida ser obtida noutros 
documentos son susceptibles de ser eliminados. 
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6. CONTIDO DOS ESTUDOS DE IDENTIFICACIÓN E 
AVALIACIÓN DOCUMENTAL 

6.1. Fontes  

No estudo para a identificación e avaliación das series documentais 
producidas pola Xunta de Galicia deben consultarse as seguintes 
fontes:  

6.1.1. Para a análise do procedemento que configura a serie 
documental 

1. Inventario de Información Administrativa da Xunta de 
Galicia (IIA). A información do IIA pode consultarse a través 
de dúas canles distintas: 

a. A Guía de Procedementos e Servizos publicada na sede 
electrónica da Xunta de Galicia (información pública) que 
inclúe a información que se ofrece ao cidadán sobre os 
procedementos e os modelos de documentos utilizados. 
Especialmente importante é a consulta dos modelos de 
formularios que se poñen ao servizo do cidadán. Esta 
información refírese unicamente aos procedementos 
vixentes. 

b.  A aplicación de xestión do Inventario de Información 
Administrativa, onde ademais se inclúe información de 
carácter interno sobre os procedementos e as series 
documentais. Nesta aplicación mantense ademais o Cadro 
de clasificación da Xunta de Galicia e o Catálogo de tipos 
documentais da Xunta de Galicia. 

Progresivamente no inventario iranse recollendo a 
información relativa aos procedementos que xa non están 
vixentes co fin de constituír un instrumento de información 
único. Ata que non se finalice a integración será necesaria 
tamén a consulta da información dispoñible no Arquivo de 
Galicia.  

c. A base de datos histórica do Arquivo de Galicia: tendo en 
conta que a versión accesible na web fai referencia aos 
procedementos vixentes no momento da consulta, o Arquivo 
de Galicia conserva unha base de datos onde se recollen 
todos os procedementos administrativos con código que se 
tramitaron na Xunta de Galicia desde o ano 1993, así como 
da maioría dos anteriores, tramitados desde o mesmo 
momento da creación da administración autonómica galega. 

2. Lexislación e normativa específica asociada a cada 
tramitación. Do seu estudo despréndense as obrigas 
administrativas dun determinado procedemento que deben 
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aplicar. Debe estudarse a normativa tanto a nivel estatal como 
autonómico, completándose coa normativa europea cando sexa 
necesario (habitualmente existe una transposición nacional ou 
autonómica, pero a consulta da directiva europea 
correspondente pode ser significativa). 

Para este fin pódese utilizar o buscador dos diferentes boletíns 
e diarios oficiais (DOG, BOE, DOUE), repositorios lexislativos 
así como a normativa autonómica recompilada polo Arquivo de 
Galicia e agrupada segundo os códigos de procedemento 
administrativo. 

3. Diagramas de fluxo ou outra información sobre o 
procedemento. Cando un procedemento fose analizado, tanto 
por requisitos funcionais da organización como por motivo de 
su automatización, esta información terase en conta na 
elaboración do estudo de identificación e valoración 
documental, completando unicamente os datos que falten ou 
sexan incorrectos. Neste sentido resulta imprescindible a 
coordinación coa Dirección Xeral de Avaliación e Reforma 
Administrativa e coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA). 

4. Estudos de series documentais do Arquivo de Galicia. 
Cando se dispoña de estudos de series, completos ou en fase 
preliminar, realizados con anterioridade polo Arquivo de Galicia 
ou por calquera outro arquivo do Sistema, partirase desa 
información previa para elaborar o novo estudo. 

5. Unidades produtoras e centros de arquivo 
correspondentes. Cando a información recollida requira de 
confirmación ou validación, deberase contactar coas unidades 
produtoras e, de ser o caso, cos seus centros de arquivo 
correspondentes. Esta comunicación terá como propósito 
entender a produción documental da unidade en relación co 
procedemento obxecto de estudo. 

 

6.1.2. Para a análise dos órganos produtores: 

1. Historias institucionais: do estudo do Cadro de clasificación 
da Xunta de Galicia despréndese unha análise profunda das 
áreas funcionais da administración autonómica e a súa 
vinculación coas estruturas orgánicas existentes ao longo do 
tempo que cómpre ter en conta para comprender o 
desenvolvemento do exercicio das súas competencias. 

2. Relación de órganos produtores-autoridades: esta 
información poderase extraer da consulta da lexislación que lle 
afecta á súa creación, modificación ou extinción. 
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O Arquivo de Galicia dispón dunha base de datos con 
información da evolución da estrutura da Administración 
autonómica galega desde o período preautonómico, tanto a 
nivel xeral como institucional e de órganos colexiados, 
principalmente para o ámbito dos servizos centrais. Esta base 
de datos que relaciona as unidades administrativas codificadas 
coa súa dependencia órgánica, funcional e as normas de 
creación ou modificación que lle atañen,  deberá tamén de 
integrarse no inventario de información  administrativa.  

 

6.1.3. Instrumentos de obrigada aplicación na análise: 

 Cadro de clasificación da Xunta de Galicia, aprobado pola 
Subdirección Xeral de Arquivos, no que se identifiquen as 
funciones e subfuncións ás que deben asignarse as series 
documentais. 

 Rexistro de series documentais identificadas, cos seus 
correspondentes códigos identificativos das series 

 Catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia 
(CTDX) que contén os tipos documentais aceptados. 

 

6.2. Descrición dos apartados do formulario dos estudos de 
identificación e avaliación documental 

Os estudos de identificación e avaliación aportarán a información 
sobre as series documentais estruturada nun formulario / base de 
datos no que se plasmarán os datos que a continuación se describen   
agrupados nunha cabeceira e cinco áreas:  

Cabeceira  

I. Área de identificación 

II. Área de valoración 

III. Área de selección 

IV. Área de notas 

V. Área de control 

   

CABECEIRA 

Código da táboa de avaliación: Campo para cubrir pola Secretaría 
do Consello de Avaliación Documental de Galicia 

Código do estudo de identificación e avaliación: Campo para 
cubrir pola Secretaría do Consello de Avaliación Documental de 
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Galicia 

 

I. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA SERIE 

Código de serie: O Arquivo de Galicia é o encargado da súa 
asignación, atendendo a un criterio de numeración correlativa. Se 
existe, débese utilizar o código asignado no Rexistro de Series 
Documentais; de non existir débese asignar un novo. 

Código de Clasificación: Código do Cadro de clasificación da Xunta 
de Galicia. Poden asociarse as series documentais a calquera nivel de 
cadro de clasificación, aínda que o criterio para seguir é asociar a 
serie ao seu nivel inferior, é dicir, á función máis específica. O código 
sempre estará composto por grupos de dúas cifras, cun 0 diante 
cando corresponda. Exemplo: 08.03.01. 

Función: Ámbito competencial segundo o Cadro de clasificación da 
Xunta de Galicia. Débese incluír toda a secuencia das divisións do 
cadro de clasificación separadas por puntos. Exemplo: Industria. 
Innovación e Promoción Económica. Administración Industrial. 
Ordenación 

Denominación da serie: Nome normalizado da serie que se estuda. 
O nome será tomado do Rexistro de Series Documentais do Arquivo 
de Galicia. 

Datas extremas: Data inicial e final do período de existencia da 
serie documental. A data final tan só se consignará no caso de 
tratarse dunha serie pechada. Para a súa formalización indicarase tan 
só o ano. 

Caracteres externos. Neste apartado deixarase constancia dos 
seguintes aspectos definidores dos documentos que forman a serie 
documental: 

 Clase: textuais, gráficos, sonoros, audiovisuais 

 Soporte físico no cal se produciron os documentos: papel, 
electrónico. No caso de contar cun soporte electrónico 
indicaranse os anos desde o que a serie documental se tramita 
parcial ou totalmente de xeito electrónico. 

 Formato: Din A4, Diskette, Libro, CD-Rom/DVD, Mapas/Planos, 
Informático 

 Forma: orixinal ou copia 

 Volume: Información sobre o volume existente da serie 
documental que se describe, expresados en metros lineais e 
número de unidades de instalación, detallado en función do 
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arquivo onde se custodie e o período cronolóxico que abrangue 
en cada un deles. 

 

Órganos produtores: Nome das unidades administrativas que, de 
acordo coas súas competencias, son responsables ou partícipes na 
produción da serie, datas extremas nas que exerceron esa 
responsabilidade e código da unidade, de acordo coa base de datos 
de unidades administrativas do Arquivo de Galicia e o Directorio 
Oficial da Xunta de Galicia. 

Contido: Descrición breve da finalidade administrativa específica que 
cumpre a serie e o seu procedemento 

 

2. PROCEDEMENTO 

Lexislación: recompilación das referencias de lexislación e normativa 
que afectan directamente á documentación que se avalía, tanto leis 
como decretos, ordes e as normas internas que poden desenvolver as 
diferentes unidades administrativas e entes (instrucións, 
circulares,...). As disposicións de carácter xeral teranse en conta 
especialmente cando se apliquen directamente nalgúns 
procedementos por ausencia de normativas específicas. 

En todos os casos se debe citar a normativa de forma completa, 
indicando o seu ámbito, título, número de boletín oficial e data de 
publicación así como o enlace á páxina web do diario oficial onde está 
publicada. 

Con este fin tamén poderá empregarse a recompilación de normativa 
histórica de procedementos xestionada polo Arquivo de Galicia. 

Procedemento do expediente tipo: Indicación do proceso de 
tramitación administrativa da serie expresado a través dos seguintes 
epígrafes:  

 Código de procedemento/tramitación 

 Denominación do procedemento 

 Datas extremas 

 Relación de trámites do procedemento e unidade administrativa 
responsable. No esquema xeral do procedemento indicaranse 
aqueles cambios substanciais que se produciran nel ao longo do 
tempo debido a modificacións introducidas por unha nova 
normativa ou tamén no caso de que a serie conteña subseries 
que respondan a variacións procedimentales. 

Documentos que forman a unidade documental: deberán 
enumerarse os diversos documentos que forman a serie documental e 
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que conforman o expediente administrativo que se avalía. Neste 
sentido indicarase o tipo de documento, de acordo co Catálogo de 
Tipos Documentais da Xunta de Galicia, coa súa respectiva 
codificación e a fase do procedemento administrativo no que se 
encadra e describirase o seu contido (iniciación, ordenación, 
instrución, finalización). 

 

3. DATOS ARQUIVÍSTICOS 

Características xerais da serie: indicarase se a serie documental 
está aberta ou pechada, así como o seu grao de descrición e se se 
trata dunha serie común ou específica. 

Ordenación: deberase indicar a orde na cal se arquiva a 
documentación da serie analizada (numérica, cronolóxica, alfabética 
ou mixta) así como calquera outra información sobre esta cuestión 
que se considere relevante destacar. 

Nivel de descrición e instrumentos de control/descrición: 
Neste apartado sinalarase o nivel de profundidade no que está 
descrita a serie así como cales son os instrumentos utilizados con ese 
fin (inventarios, catálogos, bases de datos das oficinas,...) 

Vinculación con outras series e documentos compiladores: a 
avaliación de series documentais non debe facerse de forma illada 
dado que, debido ao seu contexto funcional de produción, as series 
están interrelacionadas con outras. Como consecuencia disto a 
información dunha serie pode ser idéntica, parcialmente coincidente, 
complementaria ou recompilatoria doutras. 

Neste sentido, é preciso sinalar cales son estas series vinculadas e 
que tipo de relación posúen respecto da avaliada. 

Neste sentido, podemos estar ante os seguintes tipos de vinculación: 

 Relacións xerárquicas 

 Series principais: Conxunto de documentos xerados por un 
suxeito produtor no desenvolvemento dunha mesma actividade 
administrativa e regulado pola mesma norma de procedemento. 

 Series subordinadas: testemuñan só unha parte do 
procedemento administrativo que compete a unha unidade 
administrativa distinta da que o inicia. 

 Relacións temporais 

 Series precedentes: responden a funcións moi similares ás 
valoradas nas serie obxecto de estudo pero un cambio 
lexislativo produciu modificacións importantes que deron lugar 
á creación dunha nova serie. 



 
 

28 

 Series descendentes: teñen o mesmo tipo de vinculación que as 
precedentes pero tomando como referencia a documentación 
da serie creada con posterioridade respecto á anterior. 

 Relacións asociativas 

 Series complementarias: series que conteñen documentación 
que pertence a diversas fases ou situacións de procedementos 
administrativos interrelacionados. 

 Series paralelas: materializan actividades dentro das funcións 
administrativas comúns a toda a administración polo que teñen 
moita homoxeneidade informativa. 

 Series duplicadas: series iguais de distintas unidades 
administrativas, responden a unha práctica cada vez menos 
estendida de producir exemplares múltiples orixinais para cada 
unidade administrativa que interveña no trámite. 

 

Pola súa banda, os documentos compiladores son aqueles nos que 
pode constar a información principal das series avaliadas. Poden ter 
múltiples formatos, aínda que os máis habituais sexan estudos 
estatísticos, bases de datos, memorias e rexistros, en ocasións 
publicados. 

Hai que ter en conta nesta cuestión que os datos compilados poden 
ter diferentes graos de exhaustividade, estar estruturados de 
múltiples maneiras e con diferentes niveis de elaboración, afectar a 
períodos cronolóxicos máis ou menos amplos de xeito continuo ou 
descontinuo e ser máis ou menos accesibles. Igualmente, terase en 
conta as condicións existentes para a súa conservación futura, 
especialmente no entorno tecnolóxico. 

Neste sentido, é conveniente que se proporcione copia dos 
correspondentes documentos recapitulativos para que o Consello de 
Avaliación Documental poida valorar a calidade da información que se 
achega. 

 

Estimación da frecuencia de consulta: indicarase a media 
aritmética da frecuencia de uso mensual que ten a serie obxecto de 
estudo por tipo de Arquivo (Oficina, Central, Intermedio ou Histórico) 
e por tipo de usuario (Administración/Cidadáns). 

 

II. ÁREA DE VALORACIÓN 

4. VALORES 

Neste apartado recóllese a información de todos aqueles aspectos 



 
 

29 

relacionados cos diversos valores que poden posuír os documentos 
administrativos. Neste sentido, farase a distinción entre dúas clases 
de valores, o primario e o secundario. 

Dentro deles, indicarase que tipo de valor posúe a serie documental, 
o prazo (en anos) durante o cal está vixente así como os motivos que 
xustifican esa consideración e calquera outra observación que se 
considere pertinente incluír sobre esta cuestión. 

Os valores primarios, aqueles que veñen determinados polo motivo 
polo que se crearon os documentos e que existen namentres serven á 
institución que os creou ou o seu destinatario, están presente 
principalmente no momento da tramitación e de vixencia dos 
documentos. Dentro deles temos dous tipos diferenciados: 

 

 Valor administrativo: Refírese sempre á existencia dun prazo 
de vixencia administrativa, que se recolle na lexislación 
aplicable. É de especial interese para determinar o prazo de 
vixencia, o tempo que prevé a lexislación para poder presentar 
recursos. O valor fiscal enténdese como unha variante do valor 
administrativo, aplicable á documentación relacionada coas 
cuestións fiscais.  

 

 Valor legal/xurídico: Identificarase se nesta serie existen 
documentos que constitúan un medio de proba de dereitos ou 
obrigas, tanto da administración como dos administrados, que 
poidan ser reclamados ante as instancias pertinentes.  

 

Os valores secundarios derívanse da utilidade ou interese da 
documentación para a investigación ou o estudo. A documentación 
que atesoure este tipo de valores será a que se vai conservar nun 
arquivo histórico e poñerse a disposición dos seus potenciais 
usuarios. 

Estes valores secundarios concrétase en dous tipos intimamente 
ligados: 

 

 Valor informativo-histórico: Acredita se a serie estudada 
contén información única ou documentos de transcendencia que 
reflictan as competencias, funcións, normas de actuación ou 
decisións significativas da Administración, ou para o 
entendemento de actuacións que afecten especialmente as 
condicións dos cidadáns, o medio ou a organización social. Pode 
atribuírse valor deste tipo cando a documentación inclúa datos 
sobre persoas, materias, lugares, acontecementos ou 
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fenómenos que poidan ser aproveitados para o estudo ou a 
investigación. 

 

5. ACCESO 

Nesta área recollerase a información sobre o réxime xeral de acceso á 
serie documental que se está avaliando. Neste sentido, deberá 
indicarse se a serie é de acceso libre, sen ningún tipo de restrición, 
ou se este acceso está limitado por algunha norma. 

Ademais, sinalarase se os contidos restrinxidos abranguen todo o 
expediente ou algún dos seus documentos, cal é a normativa que 
ampara esa consideración, que réxime de acceso se ve afectado así 
como o prazo no que esas limitacións de acceso estarán en vigor. 

En canto ás materias que se poden ver afectadas ou están reguladas 
pola súa normativa específica pódense mencionar, entre outros, as 
seguintes: información ambiental, información catastral, secreto 
censal, secreto fiscal ou tributario, secreto estatístico, secreto 
sanitario, materias clasificadas, datos de carácter persoal e 
propiedade intelectual ou industrial 

Igualmente, deberán sinalarse aquelas medidas que se considere 
oportuno aplicar para favorecer o acceso a expedientes de acceso 
restrinxido. Neste sentido, expóñense a continuación diversas 
medidas que se poden levar a cabo con este fin e a maneira de 
executarse: 

 

 Enmascaramento de datos: Copia do documento na que se 
ocultaron os datos susceptibles de protección 

 Disociación de datos de carácter persoal: Copia do documento 
na que se ocultaron os datos que identifican ou permiten 
identificar facilmente as persoas afectadas 

 Exclusión de documentos para acceso parcial: Retirada da 
consulta pública de documentos concretos cando se poida 
ofrecer un acceso parcial ao expediente, sen que resulte unha 
información distorsionada ou carente de sentido. 

 

III. ÁREA DE SELECCIÓN 

 

6. SELECCIÓN DA SERIE 

Proposta de selección da serie: neste apartado é onde se 
establece a opción pola que se opta, conservación ou eliminación, a 
modalidade desta última (total ou parcial), se se conserva unha 
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mostra, o tipo de arquivo no que debe realizarse a operación así 
como os prazos propostos para a súa execución. 

Igualmente, nos casos que se propoña a conservación dunha 
mostraxe deberá indicarse que tipo se recomenda (selectivo, 
alfabético, cronolóxico, numérico ou outro) a súa metodoloxía e o 
volume da mostra resultante. 

Por último, tamén se deixará constancia de se a documentación 
orixinal sufriu un cambio de soporte e se é así en que momento 
sucedeu, que procedemento se utilizou e se se conservan os 
documentos orixinais. 

 

Prazos de transferencia: establecerase o prazo a partir do cal 
deben trasladarse os documentos de cada unha das fases do arquivo. 
Esta información estará en consonancia  co período de  finalización da 
tramitación e la diminución progresiva da frecuencia de uso dos 
documentos, debendo xustificarse en cada caso. 

 

Referencias ao ditaminado por outras comisións: indicarase o 
disposto nas táboas de valoración doutras administracións públicas 
para a serie que se está avaliando como referencia para 
contextualizar a decisión que se vai adoptar no Consello de Avaliación 
Documental de Galicia. 

 

IV. ÁREA DE NOTAS 

Observacións: Este apartado serve para indicar calquera tipo de 
observación ou aclaración que non teña cabida nos diversos 
apartados do formulario. 

Recomendacións ao xestor: indicaranse recomendacións aos 
xestores encamiñadas a evitar incidencias observadas no 
procedemento administrativo e corrixir malas prácticas de arquivo na 
xestión administrativa. 

 

V. ÁREA DE CONTROL 

Neste apartado consignarase o nome do órgano propoñente do 
estudo de identificación e valoración, da persoa ou persoas 
responsables da elaboración do estudo, do centro de arquivo no que 
traballa, cales son as datas extremas do período estudado, que en 
principio han de coincidir coas datas extremas da documentación, así 
como as datas de elaboración do estudo e de revisión, por parte de 
quen determine o Consello de Avaliación. 
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Por último, hai que ter en conta que as propostas de valoración, antes 
de ser presentadas ante o Consello, deben ser asinadas pola persoa 
responsable técnica do arquivo, se o houbese, e polo secretario xeral 
técnico ou, no caso das entidades públicas instrumentais, o 
responsable do órgano horizontal de coordinación administrativa que 
determine a estrutura orgánica da Consellería ou o seu equivalente. 
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7. CONTIDO DO EXTRACTO DAS TÁBOAS DE 
AVALIACIÓN A PUBLICAR NO DOG 

 

A táboa de avaliación documental é o documento resultante dos 
procesos de identificación e avaliación no cal se determinan para cada 
serie documental os prazos de conservación e de transferencia, o 
réxime e prazos de acceso, o tipo de selección e prazo en que se 
realizará, e o soporte de conservación. 

Aprobada polo titular da consellería competente en materia de 
arquivos e patrimonio documental, publicarase un extracto da mesma 
no Diario Oficial de Galicia, e conterá os seguintes datos:  

 

a) Código da táboa de avaliación: clave referida ao número 
asignado no rexistro de series avaliadas. 2 

b) Código da serie identificada e avaliada: clave identificadora da 
serie documental de cada administración.  

c)  Denominación: nome normalizado da serie que se estuda 

d) Procedencia: denominación do produtor e a función 
administrativa que orixina a serie documental.  

e) Resolución de aprobación:  

a. Selección: conservación ou eliminación, total ou parcial. 

b. Prazos: 

i. Transferencia 

ii. Conservación ou eliminación. 

c. Mostraxe: 

i. Tipo 

ii. Metodoloxía 

d. Soporte de conservación 

e. Acceso 

i. Tipo 

ii. Prazos 

iii. Marco legal 

                                                 
2 Decreto 15/2016, artigo 16. 3 



 
 

34 

  

Anexo: Formulario de Identificación e Valoración de 
Series Documentais 


