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•  Art.	27.18	do	Estatuto	de	Autonomía	de	Galicia	atribúelle	
á	comunidade	autónoma	a	competencia	exclusiva	sobre	
patrimonio	 histórico,	 artístico,	 arquitectónico	 e	
arqueolóxico	de	interese	para	Galicia	

	
•  Art.	40	do	Real	Decreto	1634/1980,	do	31	de	xullo,	sobre	

transferencias	 da	 Administración	 do	 Estado	 á	 Xunta	 de	
Galicia	 en	 materia	 de	 traballo,	 industria,	 comercio,	
sanidade,	cultura	e	pesca	(BOE	núm.	191	do	09.08.1980)	
fixo	 efectivo	 o	 traspaso	 de	 funcións	 e	 de	 servizos	 en	
materia	 de	 depósito	 legal	 á	 Comunidade	 Autónoma	 de	
Galicia.	



•  Decreto	 36/1991,	 do	 1	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	
establecen	as	normas	que	regulan	o	 funcionamento	
do	depósito	legal	en	Galicia.	

	
•  Orde	 do	 13	 de	 febreiro	 de	 1992,	 pola	 que	 se	
desenvolve	o	anterior.	

•  Decreto	43/2001,	do	1	de	febreiro,	de	refundición	da	
normativa	en	materia	de	depósito	legal.	



2001	





Infinitas	posibilidades	do	mundo	da	Internet	
Cambio	no	concepto	de	documento	











Obxectivo:	
	
“Recompilar,	 almacenar	 e	 conservar,	 nos	 centros	 de	
conservación	 da	 Administración	 xeral	 do	 Estado	 e	 das	
comunidades	autónomas,	as	publicacións	que	constitúen	
o	 patrimonio	 bibliográfico,	 sonoro,	 visual,	 audiovisual	 e	
dixital	español,	con	obxecto	de	preservalo	e	legárllelo	ás	
xeracións	 futuras,	 velar	 pola	 súa	 difusión	 e	 permitir	 o	
acceso	a	el	para	garantir	o	dereito	de	acceso	á	cultura,	á	
información	e	á	investigación”.	



Lei	23/2011,	do	29	de	xuño,	de	depósito	legal	

Novos	conceptos:	
	
•  Documento	electrónico	
•  Dominio	da	internet		
•  Publicación	electrónica		
•  Sitio	web		
•  Soporte	tanxible		
•  Soporte	non	tanxible		
	



Obxecto:	
	
Este	 real	 decreto	 ten	 por	 obxecto	 regular	 o	 procedemento	 de	 xestión	 e	
constitución	 do	 depósito	 legal	 das	 publicacións	 en	 liña,	 coa	 finalidade	 de	
cumprir	 co	 deber	 de	 preservar	 o	 patrimonio	 bibliográfico,	 sonoro,	 visual,	
audiovisual	 e	 dixital	 das	 culturas	 de	 España	 en	 cada	 momento	 histórico	 e	
permitir	o	acceso	a	el	con	 fins	culturais,	de	 investigación	ou	 información,	de	
conformidade	co	disposto	na	Lei	23/2011,	do	29	de	xullo,	de	depósito	 legal,	
así	como	na	lexislación	sobre	protección	de	datos	e	propiedade	intelectual.		
	
As	 publicacións	 en	 liña	 forman	 parte	 do	 patrimonio	 documental	 e	
bibliográfico,	 de	 conformidade	 co	previsto	nos	artigos	48	e	 seguintes	da	 Lei	
16/1985,	do	25	de	xuño,	do	patrimonio	histórico	español.		



Recoleccións	Galicia	2015	-	2017	

Recolección	selectiva	
Eleccións	xerais	2015	/	2016	–	2.063	URL	



Recoleccións	Galicia	2015	-	2017	

•  1	de	EVENTO:	eleccións	autonómicas	25S	2016 

	 	239	sitios	web 

•  1	de	CC.AA:	colección	GALICIA 

	 	120	sitios	web	(5	inactivos) 

•  5	sitios	web	na	colección	PRENAUT	(diaria) 
	https://www.lavozdegalicia.es/																			http://www.laregion.es/ 

	http://www.elcorreogallego.es/																		http://www.farodevigo.es/ 

																																		 				https://www.elprogreso.es/	





1.  Son	obxecto	de	depósito	legal,	xunto	cos	metadatos	que	inclúan,	todo	tipo	de	sitios	web	e	
as	publicacións	contidas	neles	–tanto	de	acceso	libre	coma	restrinxido–;	calquera	que	sexa	o	
procedemento	 de	 produción,	 edición	 ou	 difusión;	 calquera	 que	 sexa	 o	 soporte	 ou	medio	
non	 tanxible	polo	cal	 sexan	distribuídas	ou	comunicadas;	calquera	que	sexa	a	 localización	
física	 do	 servidor	 ou	 servidores	 a	 partir	 dos	 cales	 se	 difunden	 ás	 redes	 electrónicas;	 e	
calquera	que	sexa	o	dominio	que	albergue	a	publicación;	sempre	que	conteñan	patrimonio	
bibliográfico,	sonoro,	visual,	audiovisual	ou	dixital	de	Galicia.	

	
2.  Sen	 prexuízo	 do	 anteriormente	 disposto,	 serán	 obxecto	 de	 depósito	 legal	 calquera	

publicación	en	liña	que	cumpra	algunha	das	condicións	seguintes:	

l que	 utilice	 a	 lingua	 galega,	 sexa	 de	 autor	 galego	 ou	 a	 súa	 temática	 estea	
relacionada	con	Galicia;	

l que	estean	producidas	ou	editadas	por	calquera	persoa	física	ou	xurídica	que	
teña	o	seu	domicilio,	residencia	ou	establecemento	permanente	en	Galicia;	

l que	 estean	 producidas	 ou	 editadas	 baixo	 un	 nome	 de	 dominio	 vinculado	 á	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	

	



	

	



•  Biblioteca	do	Museo	de	Belas	Artes	da	Coruña	
•  Biblioteca	do	Arquivo	do	Reino	de	Galicia	
•  Biblioteca	do	Arquivo	Histórico	Provincial	de	Lugo	
•  Biblioteca	do	Museo	de	Peregrinacións	e	de	Santiago	
•  Biblioteca	do	Museo	Etnolóxico	de	Ribadavia	
•  Biblioteca	do	Centro	de	Investigacións	Mariñas	(CIMA)	
•  Biblioteca	do	CGAC	
•  Biblioteca	do	Parlamento	de	Galicia	
•  Bibliosaúde	
•  Bibliotecas	escolares	da	Xunta	de	Galicia	
•  Consello	da	Cultura	Galega	
•  Centro	Ramón	Piñeiro	para	a	Investigación	en	Humanidades		

	



2006	
Formación	da	promotora		
Asemblea	de	Constitución	
	
2012	
Presentación	da	candidatura		
	
2013	
ICANN	aproba	o	dominio	para	
a	lingua	e	a	cultura	galegas		
Sinatura	do	contrato	
	
2014	
Delegación	do	dominio	
Fase	de	Lanzamento	
	
2017	
4.305	dominios	rexistrados	
	
	
	



•  15.12.2017:	Convenio	entre	a	Asociación	.gal	e	
a	 Consellería	 de	 Cultura,	 Educación	 e	
Ordenación	Universitaria.		

•  Recolección	 masiva	 anual	 pola	 BNE	 do	
dominio	.gal	

•  Listaxe	 facilitada	 á	 BNE	 a	 principios	 de	
novembro:	4262	dominios	rexistrados	

	



•  Recolección	 das	 publicacións	 directamente	
dende	a	web	(arquivado	web)	

•  Transferir	 polos	 medios	 dispoñibles	 as	
publicacións	 que	 non	 poidan	 capturarse	
directamente	na	web	

•  Configuración	 de	 repositorios	 seguros:	
plataformas	 de	 distribución	 en	 liña	 das	
publicacións	e	recursos	dixitais	de	editores;	sitios	
webs	das	televisións. 





	







	
	

Seguiremos	traballando		
	


