
O GALEGO E AS LEIS 
 
Os dereitos lingüísticos  
 
Expertos e representantes de organizacións non-gobernamentais de noventa países en 
1996 en Barcelona na Conferencia  Mundial de Dereitos Lingüísticos. Nela, e co poio 
da Unesco, aprobaron a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos (DUDL). Este 
documento, fronte ás tendencias homoxeneizadoras e globalizadoras do mundo actual, 
está concibido como un instrumento en defensa da diversidade cultural e lingüística e 
duns principios de orde universal que permitan asegurar o respecto e o pleno 
desenvolvemento de todas as linguas. 
 
A DUDL parte dunha premisa: a igualdade dos pobos e das linguas, polo que non 
existen factores económicos, sociais e relixiosos, demográficos ou culturais que 
xustifiquen ningún tipo de discriminación. 
 
A urxencia de difundir e promover o cumprimento destes dereitos, xorde porque os 
especialistas prognosticaron que durante o século XXI, máis da metade das case seis mil 
linguas que existen no mundo poden desaparecer se non se toman as medidas para a súa 
preservación. 
 
 
Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos 
 
Artigo 7 
 
1. Todas as linguas son a expresión dunha identidade colectiva e dunha maneira distinta 
de percibir e de describir a realidade. Por tanto, teñen que poder gozar das condicións 
necesarias para o seu desenvolvemento en todas as funcións. […] 
 
Artigo 8 
 
1. Todas as comunidades lingüísticas teñen o dereito de organizar e xestionar os 
recursos propios co fin de aseguraren o uso da súa lingua en todas as funcións sociais. 
 
2. Todas as comunidades lingüísticas teñen o dereito de dispor os medios necesarios 
para aseguraren a transmisión e a proxección futuras da lingua. 
 
Artigo 9 
 
1. Toda comunidade lingüística ten dereito a codificar, estandarizar, preservar, 
desenvolver e promover o seu sistema lingüístico, sen interferencias inducidas ou 
forzadas.  
 
Artigo 10 
 
1. Todas as comunidades lingüísticas son iguais en dereitos. 
 
2. Esta Declaración considera inadmisible as discriminacións contra as comunidades 
lingüísticas baseadas en criterios como o seu grao de soberanía política, a súa situación 



social, económica ou calquera outra, así, como o nivel de codificación, actualización ou 
modernización que conseguiron as súas linguas. 
 
Para que a Declaración sexa efectiva, os seres humanos necesitamos aceptar, recoñecer 
e respectar os dereitos das diversas comunidades e grupos lingüísticos que existen no 
mundo. 
 
A lexislación sobre a lingua galega 
 
Actualmente, a lingua galega está recoñecida e amparada por catro textos lexislativos 
básicos: 

 Constitución Española (1978) 
 Estatuto de Autonomía de Galicia (1981) 
 Lei de Normalización Lingüística (1983) 

- Plan Xeral de Normalización (2004) 
 
Constitución Española 
 
Tras corenta anos de ditadura, en 1978 aprobouse en referendo a actual Constitución 
Española. Este texto legal recoñece a cooficialidade das outras linguas diferentes do 
castelán; é dicir, recoñece que España é un Estado plurilingüe. 
 
Artigo 3 
 
1. O castelán é a lingua oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de a coñecer 
e o dereito de a usar. 
 
2. As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades 
Autónomas de acordo cos seus Estatutos. 
 
3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural 
que será obxecto de especial respecto e protección. 
 
Estatuto de Autonomía 
 
Despois de que o nosos primeiro Estatuto de Autonomía se vise repentinamente 
truncado polo estalido da Guerra Civil en 1936, a aprobación do Estatuto de Autonomía 
de Galicia de 1981 abriu unha etapa de profundos cambios para a estrutura económica, 
social e cultural do noso país. 
 
No Estatuto galego, desenvolto pouco despois dos Estatutos doutras nacionalidades 
históricas como Euskadi ou Cataluña, recoñécese a lingua galega como cooficial e 
“propia” de Galicia e resérvase para as institucións autónomas (Xunta e Parlamento) as 
competencias plenas no proceso de normalización do noso idioma. 
 
Estatuto de Autonomía 
 
Artigo 5 
 
1.  A lingua propia de Galicia é o galego. 



2. Os idiomas galego e castelán son oficiais de Galicia e todos teñen o dereito de os 
coñecer e de os usar. 
 
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e 
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e 
informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. 
 
4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 
 
Artigo 27 
 
No marco do presente Estatuto, correspóndelle á Comunidade Autónoma galega a 
competencia exclusiva das seguintes materias: 
 
1. Organización das súas institucións de autogoberno. […] 
 
20.  A promoción e o ensino da lingua galega. 
 
Lei de Normalización Lingüística 
 
A Lei de Normalización Lingüística, probada por unanimidade no Parlamento Galego 
en 1983, pretende asegurar e regulamentar o proceso normalizador da nosa lingua. 
 
En conxunto, trátese dunha lei bastante ambiciosa que posibilitou avances 
incuestionables en canto á presenza do galego no ensino, nos medios de comunicación, 
en certos ámbitos da Administración… Non obstante, tamén se recoñece en xeral que 
este texto abría bastantes posibilidades que, por desgraza, non foron esgotadas. 
 
Artigo 1 
 
O galego é a lingua propia de Galicia. 
 
Todos os galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo. 
 
Artigo 2 
 
Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán, linguas 
oficiais da Comunidade Autónoma. 
 
Artigo 3 
 
Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa 
discriminado por razón de lingua. 
 
Os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do 
dereito a empregar a súa lingua. 
 
Artigo 6 
 
1. Os cidadáns teñen o dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas 



relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma. 
 
2. As actuacións administrativas en Galicia serán válidas e produciran os seus efectos 
calquera que sexa a lingua oficial empregada. 
 
3. Os poderes públicos de Galicia promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente 
e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns. 
 
Artigo 10 
 
1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. 
 
Artigo 12 
 
1. O galego, como lingua propia de Galicia, é tamén lingua oficial no ensino en todos os 
niveis educativos. 
 
Artigo 18 
 
O galego será a lingua usual nas emisoras de radio e televisión e nos demais medios de 
comunicación social sometidos á xestión ou competencia das institucións da 
Comunidade Autónoma. 
 
Plan Xeral de Normalización 
 
No ano 2004 aprobouse no parlamento galego o Plan Xeral de Normalización, que 
busca desenvolver  e mellorar a Lei de Normalización de 1983. Estes son os seus 
obxectivos xerais. 
 

 Garantir a posibilidade de vivir en galego a quen asía o desexe, sabendo que 
conta co amparo das leis e das institucións. 

 Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, 
priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos. 

 Introducir na sociedade a oferta positiva de atender o cidadán en galego ou o 
cliente en galego como norma de cortesía dun novo espírito de convivencia 
lingüística. Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que 
esfarele prexuízos, reforce a súa estima e aumente a súa demanda. 

 Dotar o galego dos recursos lingüísticos e técnicos necesarios que o capaciten 
para vehicular a vida moderna. 

 
Entre as máis de mil medidas e propostas que recolle o Plan Xeral de Normalización, 
podemos citar as seguintes. 
 
2.1.22. Establecer unha oferta educativa en galego en Preescolar e na Educación infantil 
para todos os nenos e nenas galego falantes. 
 
2.1.26-29. Na Educación primaria, na Educación Secundaria Obrigatoria, nos 
bacharelatos e nos Ciclos Formativos, garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 
50% da súa docencia en galego. 
 



2.3.8. Aumentar a oferta en galego de programas nas televisións públicas destinados á 
infancia. 
 
3.1.1. Promover a dobraxe ao galego de polo menos dez filmes anuais, dos que 
presenten maiores expectativas comerciais. 
 
   


