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1. Introdución. 

Ao revisar as actividades levadas a cabo polo servizo de Arquivo do Concello de Narón 
durante o ano 2009, vemos a aposta que se fixo en canto a dotalo dunha superficie na 
que os investigadores e cidadáns de Narón puideran achegarse ás nosas instalacións. A 
idea principal é a de abrir ó arquivo á cidadanía.  
Novamente a colaboración da Consellería de Cultura e Deporte foi fundamental para 
que o noso proxecto fora adiante, e froito desta a día de hoxe contamos cunha sala de 
consulta moderna e acolledora con capacidade para oito ou dez persoas, e un posto de 
traballo, de control de acceso e manipulación dos documentos prestados. 
A esta mesma Consellería debemos tamén a incorporación do programa Albalá, para 
xestión de arquivos  co que estamos traballando dende mediados de 2008 ata o día de 
hoxe. 
Dende o servizo de Arqueoloxía, Historia e Arquivo tamén se vén colaborando, dende 
finais do 2007, coa Policía Local, acompañándoos na súa actividade “Aprende 
pedaleando”. 
Do mesmo xeito recibimos alumnos a través dun acordo coa Facultade de Humanidades 
da Universidade da Coruña, concretamente da diplomatura de Biblioteconomía e 
Documentación. Dentro deste convenio de colaboración coa Universidade da Coruña 
enmárcanse tamén as visitas que tódolos anos realizan alumnos de Biblioteconomía e 
Documentación ó Arquivo Municipal de Narón. Durante un tempo aproximado de dúas 
horas visitan as nosas instalacións e reciben pequenas explicacións do que  son o 
traballo e as obrigas do persoal do servizo de arquivo. Esta colaboración ampliouse 
durante o 2009, e a partir do mes de decembro, os mércores, comezamos a impartir a 
parte práctica dunha das asignaturas pertencente ó novo plan de estudios da 
Diplomatura. 
Este ano realizamos tamén, a nosa memoria anual do Arquivo do Concello de Narón, 
que trata de recoller de xeito resumido cal foi o traballo levado a cabo dende o arquivo ó 
longo do 2009.     
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2. Xestión dos Fondos. 

 
2.1 Volume e situación actual. 

Na actualidade a superficie dispoñible en metros lineais ronda os 1400 
metros. O número de unidades de instalación supón entre 5500-6800, máis 
os libros que superan os 315 volumes. Temos aínda sen contabilizar a 
documentación que non pasou a unidades de arquivo definitivo. 

2.2 Composición dos fondos.  
O Arquivo municipal do Concello de Narón custodia, na actualidade, os 
documentos producidos polos diferentes servizos municipais que teñen 
unha antigüidade superior a cinco anos. Ademais contamos cun importante 
fondo histórico (documentos a partir de 1800 aproximadamente), con 
documentación de natureza diversa, que está pendente de clasificar. 
 

2.3 Recepción 
2.3.1 Procedencia e forma de ingreso. 

A documentación que chega ó noso arquivo faino a través do envío directo 
por parte dos distintos servizos municipais.  
A día de hoxe non se realizou ningunha merca de documentos nin se 
rexistrou ningunha doazón. 
O procedemento a seguir para a entrega da documentación é relativamente 
sinxelo; comunícase a intención de facer o traspaso ó servizo de arquivo, 
entrégase unha folla de remisión na que se indica a natureza da 
documentación que se vai depositar no fondo municipal e o número de 
unidades de instalación. Por parte do persoal do servizo  supervísase o 
traslado co fin de que non se produzan incidencias. Unha vez depositada 
documentación no Arquivo asínase a folla de remisión e dende ese 
momento quedan baixo a garda e custodia do persoal do arquivo. 
Durante o ano 2009 recibimos a documentación enviada polos 
departamentos de Obras e Urbanismo e Estatística. A desagregación 
segundo a cantidade de unidades de instalación transferidas ó arquivo sería; 
 
Departamentos   Unidades de instalación 
 
Obras e Urbanismo    145 U.I     
Estatística       68 U.I 
Contratación     53 U.I 
Policía Local     28 U.I 
Plusvalías      13 U.I 
Total               307 U.I 
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2.4 Custodia dos documentos. 

2.4.1 Identificación e descrición dos fondos. Durante o ano 
2009 prestouse especial atención ó traballo realizado coa 
documentación procedente do servizo de Obras e 
Urbanismo dos anos 1999, 2000 e 2002.  

2.4.2 Descrición dos fondos na actualidade (Fondos descritos/ 
parcialmente descritos/ sen describir). Se están a introducir 
datos no programa Albalá cedido pola Consellería de 
Cultura da Xunta de Galicia; nestes rexistros se procede a 
unha pequena descripción dos fondos tendo completa a 
serie Proxectos de Obra (dende 1950 ata 1964). (Ver Táboa 
1). 

2.4.3 A biblioteca auxiliar (posta en marcha, títulos e 
subscricións) permite os usuarios a consulta dalgúns libros 
editados polo propio Concello, así como outros de interese 
cedidos por outras institucións.  

2.4.4 Conservación documental (só se controla o grao de 
humidade e a temperatura; mediante deshumidificadores). 

 
Datos introducidos en Albalá ata o día de hoxe: 
 

Unidades de Descripción. 5407 

Fondos 1 

Seccións 4 

Subseccións 27 

Series 114 

Subseries 33 

Subgrupos 50 

Unidades de localización 3104 

Unidades documentais 2074 
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2.5 Servizo dos documentos. 
 

2.5.1 A Comunicación (servizos prestados á administración e a 
particulares- consultas externas e internas). Dende finais do 
ano 2008 contamos cunha páxina web www.arquinaron.es 
que se ben neste primeiro momento está dedicada á 
recollida e difusión de fotografías antigas relacionadas con 
aspectos varios do noso Concello, a nosa aspiración é que 
se converta no vehículo de difusión do Arquivo municipal 
de Narón e do traballo diario desenvolto polos profesionais 
que conforman o servizo. A día de hoxe conta con 130 
imaxes. Esta páxina, no último ano recibíu 27.269 visitas, 
isto é un total aproximado de 2.272 visitas mensuais. 

2.5.2 Préstamos e devolucións. Os usuarios principais da 
documentación custodiada no noso Arquivo municipal é 
fundamentalmente persoal da Administración local que 
solicita expedientes para consultas que, na maioría dos 
casos, non se prolongan por máis de quince días. Outros 
usuarios soen ser investigadores que durante os meses de 
verán visitan o noso arquivo para buscar datos nos libros de 
actas municipais ou nos padróns de veciños. (Ver táboas e 
gráficos) 

2.5.3  A difusión (visitas de alumnos de Biblioteconomía e 
Documentación e de diversos institutos e colexios de 
Narón). 
Dende hai varios anos, entre os meses de xaneiro e abril, 
recibimos a visita dun grupo de alumnos de 
Biblioteconomía e Documentación acompañados pola 
profesora Dª María de las Nieves Peiró Graner. Durante 
dúas horas visitan o depósito e reciben explicacións sobre a 
historia e o traballo realizado no Arquivo municipal, así 
mesmo entran en contacto co material empregado 
diariamente polo arquiveiro e o auxiliar de arquivo. 
Amósanselles os libros de actas municipais e algún 
documento representativo do noso arquivo histórico, así 
como outros documentos  tales como expedientes para que 
poidan familiarizarse coa súa estrutura. Indícaselles tamén o 
protocolo de actuación cada vez que recibimos algunha 
solicitude de préstamo tanto por parte do persoal da 
Administración como de outros usuarios do Arquivo 
municipal. Este ano a actividade ampliouse e tódolos 
mércores de decembro de 10:00 h a 12:00h éstos mesmos 
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alumnos realizaron a parte práctica dunha das súas 
asinaturas nas nosas instalacións. Ademáis durante este 
curso recibimos tamén a visita de alumnos de distintos 
centros educativos de Narón. 
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Gráfico 1. 
 

 
 
 
Gráfico 2. 
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Gráfico 3. 
 

 
 
 
 
Gráfico 4. 
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3. XESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
3.1 Xestión orzamentaria. 

A partida económica asignada ó Arquivo municipal foi duns 36.000 euros, achegados 20.000 
pola Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia e 16.000 polo propio Concello de 
Narón. Unha parte de foi investida na habilitación da sala de consulta e do posto de traballo; a 
outra estivo adicada a completar a primeira fase de dixitalización dos Libros de Actas do 
Concello, abarcando un período que vai de 1837 a 1946, e que se poderá consultar 
próximamente a través da páxina web do Arquivo (www.arquinaron.es) 
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4. ACTIVIDADES E PROXECTOS LEVADOS A CABO CON OUTROS 

ORGANISMOS DURANTE O ANO 2009. 
 

4.1 Actividades coa Universidade da Coruña: 
 

Durante o ano 2009 continuouse cunha serie de iniciativas destinadas, todas elas, a dar a 
coñecer o traballo que se realiza dende o Arquivo municipal. 
A visita de alumnos da diplomatura de Biblioteconomía e Documentación da Universidade da 
Coruña foi un exemplo claro desta actividade, que se compaxinou coa realización de prácticas 
os mércores de dez a doce da mañá durante o mes de decembro; asistindo un total de trece 
alumnos do segundo curso. (Ver Informe de Prensa) 
 

4.2 Proxectos realizados coa colaboración da Consellería de Cultura e 
Deporte da Xunta de Galicia. 

 
Primeira fase de dixitalización do arquivo histórico municipal: consistíu en pasar a soporte 
dixital os libros de Actas municipais comprendidas entre os ano 1837 e o ano 1946; un total de 
8.557 páxinas que supuxeron un investimento de 4.963 euros (Ver apartado de Xestión 
Orzamentaria). A saída dos libros de actas do edificio municipal conlevou un traballo de 
fotocopiado dos mesmos levado a cabo dende o propio arquivo, quedando así unha copia no 
arquivo a disposición dos usuarios. 
Creación dunha Sala de Consulta e un posto de traballo e control de manipulación dos 
documentos; procedeuse á realización dunha pequena obra no local destinado ó arquivo 
municipal separando a zona de consulta da zona de almacenamento da documentación. Ademáis 
desta reforma procedeuse á dotación do mobiliario, así como do material informático 
necesarios. O investimento foi de 29.800 euros. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON OUTROS 

DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. 
 

5.1 Programa de Seguridade Viaria “Aprende Pedaleando”, levado a 
cabo pola sección de Seguridade Viaria da Policía Local de Narón. 

 
Dende finais do ano 2007, e durante os anos 2008 e 2009, continuouse coa colaboración  coa 
Policía Local nesta iniciativa que ten como fin formar ós alumnos dos distintos centros 
educativos en cuestións relativas á Seguridade Viaria, ademais de fomentar hábitos saudables 
como a utilización da bicicleta como medio de transporte habitual ou a práctica do deporte.  
A nosa participación está vinculada á cultura, pois propuxéronse varias rutas para facer en 
bicicleta nas que se visitan algúns lugares representativos do acontecer  histórico do noso 
Concello. Tamén colaboramos acudindo ós propios centros no caso de que así se demandara 
para explicar as peculiaridades dos recorridos. Ó longo do 2009 realizamos un total de 19 saídas 
dende xaneiro a xuño e  9 de mediados de outubro a mediados de decembro. 
Ademáis este ano ampliamos a nosa colaboración formando parte máis activa noutros dos seus 
proxectos. 
 

 
Visita co Colexio Rural Agrupado do Val ó Mosteiro de Baltar. 
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Visita co CEIP A Gándara a Santa Margarita. 
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Visita co CEIP Ayala ó Mosteiro do Couto. 
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6. ACTIVIDADES PROXECTADAS PARA O 2009. 

 
6.1 Recepción da documentación remitida polos distintos departamentos 

municipais. 
6.2 Continuar a nosa  colaboración co proxecto “Aprende Pedaleando” levado 

a cabo pola sección de Seguridade Viaria da Policía Local do Concello de 
Narón. 

6.3 Introdución de datos no programa “Albalá”, facilitado pola Consellería de 
Cultura e Deporte da Xunta de Galicia. 

6.4 Dinamización da nosa páxina Web www.arquinaron.es incorporando 
novas fotografías e novos contidos. 

6.5 Realización dunha memoria anual. 
6.6 Afrontar a segunda fase de compactación do fondo do Arquivo Municipal. 
6.7 Continuar coa dixitalización do arquivo histórico, neste caso remataríase 

coa colección dos libros de actas municipais, o período que vai de 1947 a 
1999. 
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7. INFORME DE PRENSA. 
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