
 

 

 

 

 

 

 
Táboa de avaliación documental T0053 
 
 

Código 
serie 

Denominación   da serie documental Data inicial Data final 

AA0391 
 Expedientes de autorización de actividades arqueolóxicas 

1982  

 

Procedencia e unidade produtora 
 

Ámbito 
competencial 

Cultura 

Código da 
unidade 

Denominación da unidade administrativa produtora Data 
inicial 

Data 
final 

3732 
Conselleiro adxunto ó Presidente para a Cultura. Secretaría Xeral. 
Subdirección Xeral do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico. 

03/03/1982-14/12/1982 

1982 1982 

2394 
Dirección Xeral do Patrimonio Artístico, Arqueolóxico e Histórico. 
Servicio de Protección do Patrimonio Artístico, Arqueolóxico e Histórico. 

1982 1983 

2890 Dirección Xeral de Cultura. Servicio de Protección do Patrimonio 
Arquitectónico, Arqueolóxico e Histórico. 

1983 1984 

1234 
A12X00092 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Servizo de Arqueoloxía. 1984  ---- 

 Delegacións Provinciais da Consellería de Cultura e Turismo na 
Coruña/Lugo/Ourense/Pontevedra. Servizo de Patrimonio Cultural 

2003 2018 

 Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Turismo en Lugo. 
Servizo de Patrimonio Cultural 

2003 2018 

 Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Turismo en Ourense. 
Servizo de Patrimonio Cultural 

2003 2018 

 Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Turismo en 
Pontevedra. Servizo de Patrimonio Cultural 

2003 2018 

A12X00114 Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo na Coruña. 
Servizo de Xestión Cultural. Sección Arqueoloxía 

2018 ---- 

A12X00123 Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo en Lugo. Servizo 
de Xestión Cultural. 

2018 ---- 

A12X00140 Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo en Ourense. 
Servizo de Xestión Cultural. 

2018 ---- 

A12X00149 Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo en Pontevedra. 
Servizo de Xestión Cultural. 

2018 ---- 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Normativa aplicable 
 

Título Publicaci
ón 

Data 
publicación 

URL 

Ámbito autonómico 

Orde do 1 de abril de 1985, pola que se 
regulan as prospeccións e escavacións 
arqueolóxicas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia 

DOG 
núm. 84 

03/05/1985 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
1985/19850503/Anuncio1E7A_gl.html 
 

Decreto 62/1989, do 31 de marzo, polo 
que se regula a actividade arqueolóxica 
na Comunidade Autónoma de Galicia 

DOG 
núm. 86 

05.05.1989 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
1989/19890505/Anuncio1E82_gl.html 
 

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do 
patrimonio cultural de Galicia 

DOG 
núm. 214 

08.11.1995 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
1995/19951108/Anuncio5996_gl.html 

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

DOG 
núm. 92 

16.05.2016 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2016/20160516/AnuncioC3B0-110516-
0001_es.html 

 

Documentos que integran a unidade documental 
 

Código tipo 
documental 

Denominación do documento 

TD14-010 Solicitude do promotor 

TD14-010 Solicitude do arqueólogo 

TD99-109 Proxecto arqueolóxico 

TD20-041 Título académico 

TD20-010 Currículo 

TD20-035 Autorización ou permiso 

TD13-013 Informe técnico 

TD13-013 Informe técnico dos técnicos sos museo depositario 

TD01-020 Permisos 

TD20-054 Certificado de solvencia 

TD19-012 Orzamento 

TD13-013 Informe técnico 

TD01-016 Resolución 

TD07-011 Notificación 

TD18-013 Comunicacións cidadán   

TD01-016 Resolución 

TD13-013 Informes 

TD99-203 Relación do persoal técnico 

TD99-202 Inventario 

TD99-209 Ficha técnica 

TD99-110 Memoria técnica 

TD10-012 Acta de entrega 

TD01-016 Resolución 
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Características da serie 
 

Serie (aberta/pechada) Aberta 

Series relacionadas 
 

Tipo relación Código 
da serie 

Denominación da serie documental Produtor 

Serie 
precedente 

 Expedientes de actuacións arqueolóxicas Comisaría da Primeira Zona do 
Servizo de Defensa do Patrimonio 
Artístico Nacional 

Serie 
precedente 

 Expedientes de actuacións arqueolóxicas Comisións Provinciais do 
Patrimonio Histórico-Artístico 

Serie principal  Expedientes de obras en bens do 
patrimonio cultural galego e o seu 
contorno ou os protexidos nos 
planeamentos especiais 

Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural. Servizo de Arqueoloxía / 
Xefatura Territorial da Consellería 
de Cultura e Turismo. Servizo de 
Xestión Cultural 

Serie principal  Expedientes de avaliación ambiental / 
Expedientes de impacto ambiental 

Calquera organismo ou empresa 
pública ou privada en materia de:                            
Infraestruturas, Industria,                
Paisaxe,  Ordenación territorial,        
Desenvolvemento rural                     

Serie principal  Expedientes de proxectos de obra 
urbanísticos. 

Concellos que non teñan 
aprobado un plan especial.   

Serie 
complementaria 

 Inventario de xacementos arqueolóxicas /          
Catálogo de xacementos 

Servizo de Arqueoloxía 

Serie 
complementaria 

 Expedientes de depósito de bens culturais 
nos museos galegos 

Órgano competente dos museos 
onde se depositan a memoria e os 
restos arqueolóxicos 

 

Réxime de acceso 
 

Acceso 
(libre/restrinxido) 

Restrinxido 

Prazo 30 anos desde a produción dos documentos. 
No caso dos documentos suxeitos á dereitos de propiedade intelectual, 70 anos 
dende a data de falecemento do autor. 
 

Xustificación A serie inclúe contidos susceptibles de protección polo que é preciso controlar o 
acceso e protexer os datos. 
 
Os datos de carácter persoal poderán ser obxecto de consulta si media 
consentimento das persoas afectadas ou si se disocian os datos. O acceso a estes 
datos persoais debe ser conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, e á Lei 
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno (art. 15). 
 
O acceso aos documentos custodiados nos arquivos réxese pola Lei 7/2014, do 26 
de setembro, que no artigo 23 establece que, con carácter xeral, salvo disposición 
legal que estableza un prazo distinto, os límites e exclusións ao dereito de acceso 



 

 

 

 

 

Réxime de acceso 
 

desaparecerán logo de transcorridos trinta anos desde a produción dos 
correspondentes documentos. 
 
Para os dereitos de propiedade intelectual rexe o establecido no texto refundido 
da Lei de propiedade intelectual, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1996, 
do 12 de abril, establece que “os dereitos de explotación da obra durarán toda a 
vida do autor e setenta anos despois da súa morte ou declaración de 
falecemento”, artigo 26. Nesta serie hai documentos producidos por técnicos e 
promotores privados, titulares de tales dereitos de propiedade intelectual, polo 
que a explotación dos dereitos de propiedade intelectual debe contar coa súa 
autorización 

 

Transferencia 
 

Arquivo Prazo Xustificación 

Arquivo 
central / 
intermedio 

Aos 2 anos da autorización da actividade transferiranse ao arquivo central 
os expedientes dos que non conste o seu inicio ou execución da actividade 
arqueolóxica.   

 
 

Arquivo 
histórico 

Os expedientes dos que conste entregada toda a documentación 
transferiranse directamente da oficina ao arquivo histórico. 

   
Os expedientes dos que non conste o seu inicio ou execución pecharanse e 
transferiranse dende o arquivo central aos 8 anos da autorización da 
actividade. 
 

 

 

Selección 
 

Tipo de selección: 
conservación total/ 
conservación parcial/ 
eliminación 

Prazo Mostraxe Soporte de 
substitución 

Conservación 
permanente 

   

 

Control do estudo 
 

Órgano responsable do 
estudo 

Arquivo de Galicia 

Datas extremas do período 
estudado 

1982-2019 

Datas extremas do período 
actualizado/revisado 

 

 

Ditame 
 

Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 4 de decembro de 2020 

 


