
 1

 
 
 

REGULAMENTO DE  
ACCESO  Ó LEGADO E DE VISITAS DE INVESTIGADORES 

 
 

I. RELACIÓN DE SERVIZOS:  
O acceso ós fondos documentais deberá efectuarse na sé da Fundación e 

sempre en presenza do persoal autorizado (salvo nos casos nos que o material que 
se desexe consultar estea dispoñible na páxina web da Fundación en Internet). 
Non está permitido o préstamo a domicilio. 

 Manuscritos: só se permitirá ós investigadores o acceso á obra orixinal no 
caso de que non exista a edición facsimilar. No caso de dispoñer da edición 
facsimilar, facilitaráse a mesma para a consulta (en formato CD ou en soporte 
papel). 

 Hemeroteca. 
 Epistolario: teráse acceso a todo o epistolario, salvo o que se conserva baixo o 
epígrafe de “Arquivo reservado”. 

 Libros e folletos. 
 Legado “José García Nieto”.  
 Outros legados. 

 
II. NORMATIVA REGULADORA: 

Os fondos documentais pertencentes a esta Fundación están integrados polas 
obras cuxos dereitos de propiedade intelectual pertencen ós seus autores ou 
herdeiros. O acceso a estes fondos polos investigadores e usuarios está permitido 
exclusivamente á fin de facilita-la investigación e non implica autorización 
algunha para a utilización ou explotación de tales obras. A Fundación advirte que 
calquera divulgación, reprodución, distribución, comunicación pública  ou 
transformación por calquera medio da obra ou da información contida na mesma 
pode constituir unha vulneración de dereitos de propiedade intelectual. A 
Fundación fai expresamente responsable ó usuario ou investigador das 
reclamacións que poidan producirse pola devandita utilización. 

Nos temas referidos á consulta de documentos cuxa propiedade material 
pertenza á Fundación, pero cuxa propiedade literaria, isto é, os dereitos de autor, 
sexan inherentes a terceiras persoas, a Fundación ateráse ó estipulado na lei 22/87 
sobre Propiedade Intelectual. 

No caso de que o contido dos documentos puidera incorrer nunha intromisión 
no dereito ó nome, á honra ou á intimidade de persoas ou entidades, a Fundación 
respetará en tódolos seus termos o estipulado na lei 16/85 sobre o Dereito á Honra 
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e á Intimidade, e non se responsabilizará do mal uso que se derive da consulta por 
parte dos investigadores e usuarios. 

A liberdade de acceso ós fondos tamén estará restrinxida nos termos 
estipulados na lei 15/99 sobre Protección de Datos, polos principios emanados dos 
Estatutos da Fundación Pública Galega Camilo José Cela e polo criterio 
manifestado en todo momento pola Dirección de Investigación encargada da 
supervisión do acceso ó legado. 

 
III: NORMAS DE ACCESO: 

 Solicitude: os usuarios deberánse dirixir á Fundación solicitando consulta-los 
seus fondos, e as súas peticións serán rapidamente visadas pola Dirección de 
Investigación. Farán consta-los seus datos personais e académicos, ademais 
do obxectivo do seu traballo. 

 Datas e horarios: na súa solicitude deberán concreta-las datas da súa estancia, 
así como a súa disposición a se axustar ó horario de traballo que o persoal de 
oficina lles indique. 

 Formularios: o usuario deberá asinar un formulario no que confirme estar 
enterado e en total acordo co presente regulamento. O devandito formulario 
incluirá relación dos fondos documentais consultados e as condicións que 
manifiesta aceptar respecto ós dereitos de autor. 

 Memoria do traballo: ó concluíren a súa tarefa e estancia, os usuarios deberán 
deixar para o arquivo da Fundación unha breve memoria do traballo 
desenvuelto nela. 

 Recoñecemento da axuda: o investigador deberá facer constar nas 
publicacións a colaboración da Fundación na súa investigación. 

 Envío da publicación: do mesmo xeito, remitirá dous exemplares da 
publicación para que formen parte dos fondos bibliográficos da Fundación. 

 
IV. NORMAS DE INVESTIGACIÓN: os investigadores, estudantes e usuarios 

cinguiránse ó horario de apertura e peche da Fundación. 
 Datas de investigación: os usuarios deberán enviar unha solicitude previa 
concretando as datas da súa estancia. 

 Uso dos ordenadores e material de oficina: só está permitido facer uso dos 
ordenadores habilitados en cada caso, non podendo empregar ningún outro 
dispositivo que poida entorpece-lo traballo interno do persoal da Fundación. 

 
V. NORMAS DE REPRODUCIÓN: 

No está permitida a reprodución ou copia dos fondos documentais da 
Fundación sen a debida autorización. 

Os investigadores interesados en obter unha copia deberán solicitar mediante 
escrito xustificado a correspondente autorización. A Fundación resérvase o 
dereito de conceder ou non a devandita autorización e as condicións 
correspondentes. A obtención polo usuario ou investigador dunha copia non lle 
autoriza para a súa utilización ou explotación por ningún medio. 
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No que respecta á reprodución de documentos, os investigadores 
particularmente interesados en aspectos concretos dos manuscritos, cartas e 
obras en xeral de C.J.C. deberán solicitar por escrito debidamente xustificado a 
autorización correspondente para a súa reprodución, onde se fará constar se a 
dita reprodución solícitase para investigación ou para publicación. Calquera 
explotación deste material debe ser autorizado por quen ostente, nese momento, 
os dereitos de propiedade intelectual do escritor. Se o documento solicitado 
afecta ós dereitos da personalidade dun terceiro, queda prohibida toda 
divulgación que non conte coa autorización dese terceiro. 

No caso de cartas, manuscritos, cadros e fondos documentais en poder da 
Fundación e que sexan obra doutros autores, autorizaráse a súa consulta, mais 
en ningún caso a explotación dos mesmos, salvo que se dispoña da autorización 
do titular dos dereitos de propiedade intelectual ou dos seus herdeiros. 

As cartas, manuscritos e fondos documentais que puidesen pasar a dominio 
público poderán ser empregados sempre que se respete a autoría e a integridade 
da obra e tendo en conta que toda manifestación do dereito moral dun autor 
pervive trala súa morte e sen límite de tempo. 

Poderáse solicitar, baixo as condicións anteriormente descritas, o  escaneo ou 
fotocopia de fondos documentais, sempre e cando non excedan dos 50 folios por 
unha soa cara, e abonando un prezo de 0,05 céntimos o folio por cada lado. O 
envío do material faráse sempre contra reembolso, correndo o investigador cos 
gastos de envío.  

Se a cantidade excede dos 50 folios, a consulta deberáse realizar na sé da 
Fundación. Tódalas consultas en sala deberánse efectuar sempre en compaña do 
persoal de oficina. 

 
 
 

D. / Dª……………………………………………………………………………, 
con D.N.I. ………………………………………………, fai constar que está 
enterado/a do presente regulamento de acceso ó legado e de visitas de 
investigadores da Fundación Pública Galega Camilo José Cela, e que o 
acepta en tódolos seus termos. 
 

    E para que así conste, asínao         a          de                      del      20  
 


