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Denominación da serie documental

Data inicial

Data final

Expedientes xerais de quintas

1955

1993

Produtores
Código da Denominación da unidade administrativa produtora
unidade
Negociado de Quintas

Data
inicial
1763

Data
final
1993

Normativa aplicable
Título

Publicación

Data
publicación

URL

Ambito estatal
Lei, de 8 de agosto de 1940, pola que se
modifica a lexislación vixente sobre recrutamento

BOE núm.
235

22/08/1940

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/235/
A05810-05814.pdf

Decreto, de 6 de abril de 1943, polo que
se aproba o regulamento provisional
para o recrutamento e quinta do Exército
Lei 55/1968, de 27 de xullo, Xeral do Servizo Militar

BOE núm.
184

03/07/1943

BOE núm.
181

29/07/1968

Decreto 3087/1969, de 6 de novembro,
polo que se aproba o regulamento da Lei
Xeral do Servizo Militar
Lei 36/1979, de 16 de novembro, pola
que se modifica a primeira das prórrogas
previstas no artígo 30 da Ley 55/1968,
de 27 de xullo, Xeral do Servizo Militar

BOE núm.
295

10/12/1969

BOE núm.
281

23/11/1979

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/184/
A06431-06431.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1968/07/29/pdfs/A1
1083-11091.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1969/295/R
19169-19769.pdf
https://www.boe.es/eli/es
/l/1979/11/16/36/dof/spa
/pdf

Lei 19/1984, de 8 de xuño, do Servizo Mi- BOE núm.
litar
140

12/06/1984

R.D. 611/1986, de 21 de marzo, Regulamento da Lei do Servizo Militar

BOE núm. 79 02/04/1986

Lei Orgánica 13/1991, de 20 de decembro, do Servizo Militar

BOE núm.
305

21/12/1991

https://www.boe.es/boe/
dias/1984/06/12/pdfs/A1
6936-16940.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1986/04/02/pdfs/A1
1574-11602.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1991/12/21/pdfs/A4
1246-41253.pdf

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo Denominación do documento
documental
Bando anunciando a obriga dos mozos de inscribirse para o alistamento
Relacións de mozos cos datos que constan no Rexistro Civil, nas Parroquias e no Padrón de habitantes
Boletins Oficiais da Provincia coas relacións de mozos da Inscripción Marítima (excluidos do alistamento por cumprir o Servizo Militar na Armada)
Correspondencia con outros concellos para incluír ou excluír mozos no alistamento
Relación de mozos incluídos no alistamento
Relación de mozos excluídos do alistamento
Informes dos mozos (nalgúns anos unidos á correspondencia sobre inclusións e exclusións)
Fichas dos mozos
Acta do alistamento xeral
Citacións aos mozos para o acto de rectificación do alistamento e peche definitivo
Acta da rectificación do alistamento e peche definitivo
Bando anunciando o acto de clasificación e declaración de soldados
Citacións aos mozos para a clasificación e declaración de soldados
Correspondencia coas autoridades militares sobre existencia en filas dos mozos
Correspondencia con outros concellos notificando o resultado da medición e da clasificación dos
mozos
Acta da clasificación e declaración de soldados da quinta do ano e revisión das quintas dos anos anteriores
Resumen xeral da quinta
Oficio de remisión á Caixa de Recrutamento da copia da acta de clasificación e declaración de soldados
Relación dos mozos que lles corresponde comparecer ante a Xunta de clasificación e revisión da
Caixa de Recrutamento
Notificacións dos acordos da Xunta de clasificación e revisión da Caixa de Recrutamento ao Concello (varios mozos por sesión)
Notificacións dos acordos da Xunta de clasificación e revisión da Caixa de Recrutamento aos mozos
Relación de mozos que ingresan na Caixa de Recrutamento
Citacións para a recollida das cartillas militares
Acta de entrega das cartillas militares
Relación dos mozos chamados pola Caixa de Recrutamento para a súa concentración para a incorporación a fílas
Citacións para a concentración en Caixa

Características da serie
Serie
(aberta/pechada)
Series relacionadas

Pechada

Tipo
relación

Denominación da serie documental

Produtor

Expedientes de obxección de conciencia
Expedientes de revisión de quintos
Expedientes persoais de quintas

Negociado de quintas
Negociado de quintas
Negociado de quintas

Código
da serie

Características da serie
Padróns de alistamento
Negociado de quintas
Rexistros de chamadas, reserva, revisións, re- Negociado de quintas
vistas

Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo
Xustificación

Restrinxido
30 anos
Os Expedientes xerais de quintas conteñen datos persoais meramente identificativos dos mozos incluidos no alistamento: nome e apelidos, nomes dos
pais, data de nacemento e domicilio, e polo tanto sen especial protección
Estes documentos poderán ser obxeto de consulta pública antes dos 30 anos:
- se media o consentimento das persoas afectadas
- desde o mesmo momento da súa morte
- se así o estima o titular dos documentos previa ponderación suficientemente razoada do interés público na divulgación da información e dos dereitos dos afectados según establece o art 15.3 da Lei 19/2013
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (art. 15)
Lei 7/2014 de arquivos e documentos de Galicia (art. 23)
Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía
dos dereitos dixitais

Transferencia
Arquivo
Histórico

Prazo

Xustificación
Transferencia total ao arquivo histórico

Selección
Tipo de selección:
Prazo Mostraxe
Soporte
de
conservación total/
substitución
conservación parcial/
eliminación
Eliminación parcial
Conservación das actas dos alistamentos, clasificación e declaración de soldados e as notificacións
da Caixa de Recrutamento sobre a clasificación definitiva e incorporacións a filas.
Posibilidade de eliminación dos listados auxiliares, correspondencia, fichas e citacións aos mozos a
partir de 1955

Control do estudo
Órgano responsable do estudo Concello de Ferrol

Control do estudo
Datas extremas do período
1955 - 1993
estudado
Datas extremas do período actualizado/revisado

Ditame
Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 21 de xaneiro de 2020

