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Lei de Norm
malizació
ón Lingüíística (19
983)
O prroceso histó
órico centra
alista acenttuado no de
ecorrer doss séculos, ttivo para Galicia
G
dúass consecue
encias profu
undamente negativas: anular a posibilidad
de de cons
stituír
instittucións prop
pias e impe
edir o dese
envolvemen
nto da nosa
a cultura xxenuína can
ndo a
impre
enta ía prom
mover o gra
an despegue das culturas modern
nas.
Sometido a estta desperso
onalización política e a esta ma
arxinación cultural, o pobo
go padeceu
u unha pro
ogresiva de
epauperació
ón interna que
q
xa no século XV
VIII foi
galeg
denu
unciada polos ilustrad
dos e que desde me
ediados do
o XIX, foi constantem
mente
comb
batida por todos
t
os ga
alegos consscientes da necesidade
e de evitar a desintegrración
da no
osa personalidade.
A Constitución
C
8, ao reco
oñecer os nosos dereitos auto
onómicos como
de 1978
nacio
onalidade histórica,
h
fixo posible
e a posta en marcha
a dun esfo
orzo construtivo
enca
amiñado á plena reccuperación da nosa personalid
dade colecctiva e da súa
poten
ncialidade creadora.
c
U dos facto
Un
ores fundam
mentais dessa recupera
ación é a lin
ngua,
por ser
s o núcleo
o vital da no
osa identida
ade.
A ling
gua é a ma
aior e máis orixinal creación colec
ctiva dos ga
alegos, é a verdadeira forza
espirritual que lle
e dá unidad
de interna á nosa com
munidade. Únenos
Ú
co pasado do noso
pobo
o, porque de
el a recibim
mos como pa
atrimonio viivo, e uniran
nos co seu futuro, porq
que a
recib
birá de nós como legad
do da identtidade comú
ún. E na Galicia do prresente serv
ve de
víncu
ulo esencia
al entre os galegos afiincados na terra nativva e os galegos emigrrados
polo mundo.
A prresente Lei, de acord
do co estab
blecido no artigo 3 da
d Constitución e no 5 do
Estattuto de Auttonomía, garante a ig
gualdade do
o galego e do castelá
án como lin
nguas
oficia
ais de Galiccia e asegu
ura a norma
alización do
o galego co
omo lingua propia do noso
pobo
o.
Polass devandita
as razóns, o Parlamen
nto de Galic
cia aprobou
u e eu, de cconformidad
de co
artigo
o 13°, 2 do
o Estatuto de
d Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do
o 23 de feb
breiro,
reguladora da Xunta
X
e do
o seu Presidente, prom
mulgo, en nome
n
de E
El-Rei, a LE
EI DE
RMALIZACIÓ
ÓN LINGÜÍÍSTICA.
NOR

Títullo I
DOS
S DEREITOS
S LINGÜÍS
STICOS EN GALICIA
Artig
go 1
O ga
alego é a lin
ngua propia de Galicia.
Todo
os os galego
os teñen o dereito de usalo.
u
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Artig
go 2
Os poderes
p
públicos de Galicia
G
gara
antirán o uso
u
normal do galego
o e do casttelán,
lingu
uas oficiais da
d Comunid
dade Autónoma.
Artig
go 3
Os poderes
p
públicos de Galicia
G
adoptarán as medidas
m
op
portunas pa
ara que nin
nguén
sexa
a discriminado por razó
ón de lingua
a.
Os cidadáns
c
po
oderán dirixxirse aos xu
uíces e tribunais para obter a pro
otección xu
udicial
do de
ereito a empregar a sú
úa lingua.
Títullo II
DO USO
U
OFICIA
AL DO GALEGO
Artig
go 4
1 O galego, como
c
lingua
a propia de
d Galicia, é lingua oficial das institución
ns da
Com
munidade Autónoma,
A
da súa Administració
A
ón, da Ad
dministració
ón Local e das
Entid
dades Públicas depend
dentes da Comunidade
C
e Autónoma
a.
2 Tamén o é o castelán
c
como lingua oficial
o
do es
stado.
Artig
go 5
As le
eis de Galicia, os decre
etos lexislattivos, as dis
sposicións normativas
n
e as resolu
ucións
oficia
ais da Administración Pública galega publica
aranse en galego
g
e ca
astelán no Diario
D
Oficial de Galicia.
Artig
go 6
1 Oss cidadáns teñen dere
eito ao uso
o do galego
o, oralmente e por esscrito, nas súas
relaccións coa Ad
dministració
ón Pública no
n ámbito te
erritorial da Comunidade Autónom
ma.
2 As actuaciónss administra
ativas en Galicia serán
n válidas e producirán os seus effectos
calqu
uera que se
exa a lingua
a oficial emp
pregada.
3 Oss poderes públicos de
d Galicia promoverá
án o uso normal da
a lingua ga
alega,
oralm
mente e porr escrito, na
as súas relacións cos cidadáns.
c
4 A Xunta
X
ditará
á as disposiicións necesarias para
a a normalizzación progrresiva do us
so do
galeg
go.
As Corporación
C
s Locais de
eberán facelo de acordo coas norm
mas recollid
das nesta Lei.
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Artig
go 7
1 No
o ámbito te
erritorial de
e Galicia, os
o cidadáns
s poderán utilizar calq
quera das dúas
lingu
uas oficiais nas
n relación
ns coa Adm
ministración de Xustiza..
2 Ass actuación
ns xudiciaiss en Galiciia serán vá
álidas e prroducirán o
os seus effectos
calqu
uera que se
exa a lingua
a oficial emp
pregada. En
n todo caso
o, a parte ou
u interesado
o terá
dereito a que se
e lle entere ou notifique
e na lingua oficial que elixa.
e
e Galicia promoverá,
p
do cos órg
ganos corrrespondente
es, a
3 A Xunta de
de acord
malización do
d uso do ga
alego na Ad
dministració
ón de Xustizza.
progresiva norm
Artig
go 8
Os documentos
d
s públicos outorgadoss en Galicia poderanse redacta
ar en galeg
go ou
caste
elán. De non haber aco
ordo entre as
a partes, empregaran
e
nse ambas a
as dúas ling
guas.
Artig
go 9
1 Nos
N
Rexistros Públicos dependentes da
d
Administración A
Autonómica, os
asen
ntamentos faranse
f
na lingua oficcial en que estea reda
actado o do
ocumento ou
o se
faga a manifesttación. Se o documen
nto é bilingü
üe, inscribirrase na ling
gua que indique
n o prese
enta no Rexistro.
R
Nos Rexistrros Públicos non d
dependentes
s da
quen
a Xunta de
Com
munidade Autónoma,
A
d Galicia promoverá, de acord
do cos órg
ganos
comp
petentes, o uso normal do galego.
2 Ass certificacións literaiss expediran
nse na lingua na que se efectua
ase a inscrición
repro
oducida. Ca
ando non sexa transscrición literal do ase
entamento, empregara
ase a
lingu
ua oficial inte
eresada polo solicitantte.
3 No
o caso de
e documenttos inscrito
os en dobrre versión lingüística pódense obter
certifficacións en
n calquera das
d versións, a vontade do solicita
ante.
Artig
go 10
1 Oss topónimoss de Galicia terán como
o única form
ma oficial a galega.
ón dos nom
2 Co
orresponde á Xunta de
e Galicia a determinaci
d
mes oficiaiss dos munic
cipios,
dos territorios, dos núcleo
os de poboa
ación, das vías de co
omunicación
n interurban
nas e
dos topónimos
t
d Galicia.
de
O no
ome das vía
as urbanas será
s
determ
minado polo
o Concello corresponde
c
ente.
3 Esstas denom
minacións son
s
as lega
ais a todos
s os efecto
os e a rotu
ulación terá
á que
conccordar con elas.
e
A Xu
unta de Galicia regulamentará a normalizac
ción da rotu
ulación públlica respecttando
en to
odos os cassos as norm
mas internaccionais que subscriba o estado.
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Artig
go 11
1 Co
o fin de faccer efectivo
os os dereitos recoñecidos no presente Títtulo, os pod
deres
auton
nómicos prromoverán a progresiva capacittación no uso
u
do gallego do pe
ersoal
afectto á Adminisstración Pú
ública e ás empresas
e
de carácter público
p
en G
Galicia.
2 Na
as probas selectivas
s
q
que
se realiicen para o acceso áss prazas da
a Administrración
Autónoma e Lo
ocal conside
erarase, en
ntre outros méritos, o grao de co
oñecemento
o das
uas oficiais, que se pon
nderará para
a cada nive
el profesiona
al.
lingu
3 Na
a resolución
n dos conccursos e op
posicións pa
ara prover os postos de Maxistra
ados,
Xuíce
es, Secrettarios Xudiciais, Fisccais e tod
dos os fun
ncionarios ao servizo
o da
Administración de Xustizza, así com
ma Notario
os, Rexistrradores da
a Propiedade e
Merccantís, será mérito prefferente o co
oñecemento
o do idioma galego.
Títullo III
DO USO
U
DO GA
ALEGO NO
O ENSINO
Artig
go 12
1 O galego,
g
com
mo lingua prropia de Ga
alicia, é tam
mén lingua oficial
o
no ensino en todos os
niveis educativo
os.
G
regu
ulamentará a normaliz
zación do uso
u
das lin
nguas oficia
ais no
2 A Xunta de Galicia
ensin
no, de acord
do coas dissposicións da
d presente
e Lei.
Artig
go 13
1 Oss nenos teñe
en dereito a recibir o primeiro ens
sino na súa lingua mate
erna.
O Go
oberno Gale
ego arbitrarrá as medid
das necesarrias para faccer efectivo
o este dereitto.
2 Ass Autoridad
des educa
ativas da Comunidad
C
e Autónom
ma arbitrará
án as medidas
enca
amiñadas a promover o uso progre
esivo do ga
alego no enssino.
3 Oss alumnos non
n poderán
n ser separrados en ce
entros difere
entes por ra
azóns da lin
ngua.
Tamé
én se eviitará, a no
on ser qu
ue con ca
arácter exccepcional a
as necesid
dades
peda
agóxicas así o aconsellaren, a sep
paración en
n aulas diferrentes.
Artig
go 14
1 A lingua
l
galega é materria de estud
dio obrigato
orio en todo
os os niveiss educativos
s non
unive
ersitarios.
Gara
antirase o uso efectivo deste dereito en todos
s os centross públicos e privados.
2 O Goberno Galego
G
regulará as circcunstancias excepciona
ais en que un alumno pode
d
o do estudo
o obrigatorio da lingua
a galega. Ningún
N
alum
mno poderá ser
ser dispensado
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dispe
ensado dessta obriga se tivera cursado se
en interrup
pción os se
eus estudo
os en
Galiccia.
3 As autoridade
es educativa
as da Comu
unidade Au
utónoma garantirán que
e ao remate
e dos
o galego é obrigatorio,, os alumno
os coñezan
n este, nos seus
cicloss en que o ensino do
niveis oral e esccrito, en igualdade co castelán.
c
Artig
go 15
1 Oss profesore
es e os alu
umnos no nivel unive
ersitario teñ
ñen o dere
eito a emprregar,
oralm
mente e porr escrito, a lingua oficia
al da súa preferencia.
2 O Goberno Galego
G
e as autoridade
es universita
arias arbitra
arán as me
edidas oporttunas
mal o uso do
o galego no ensino univ
versitario.
para facer norm
es educativvas adoptarán as medidas oportu
unas co fin de que a lingua
3 Ass autoridade
non constitúa obstáculo
o
pa
ara facer efectivo o de
ereito que teñen
t
os alumnos a recibir
r
coñe
ecementos.
Artig
go 16
1 No
os cursos esspeciais de educación de adultos e nos curssos de ensin
no especializado
nos que
q se ensiine a disciplina de lingu
ua, é preceptivo o ensiino do galeg
go.
Nos centros de ensino esp
pecializado dependenttes da Xuntta de Galicia establece
erase
o en
nsino da lingua galeg
ga nos ca
asos en qu
ue o seu estudo non
n teña carrácter
obrig
gatorio.
2 No
os centros de
d educació
ón especial para alumn
nos con defficiencias físsicas ou me
entais
para a aprendizaxe, empregarase como
c
lingua
a instrumen
ntal aquela
a que, tend
do en
a as circunstancias familiares e sociais
s
de cada
c
alumn
no, mellor ccontribúa ao
o seu
conta
dese
envolvemen
nto.
Artig
go 17
1 Na
as Escolas Universitarrias e dem
mais centros
s de Forma
ación do P
Profesorado será
obrig
gatorio o esstudo da lin
ngua galega
a. Os alumn
nos destes centros de
eberán adqu
uirir a
capa
acitación ne
ecesaria para facer efe
ectivos os dereitos
d
que se ampa
aran na pres
sente
Lei.
oñecemento
o do galego
o por parte
e dos
2 Ass autoridades educativvas promovverán o co
profe
esores doss niveis no
on incluídoss no parágrafo anterior, co fin
n de garan
ntir a
progresiva norm
malización do
d uso da lin
ngua galega
a no ensino
o.
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Títullo IV
O US
SO DO GAL
LEGO NOS
S MEDIOS DE
D COMUN
NICACIÓN
Artig
go 18
O ga
alego será a lingua usu
ual nas emisoras de ra
adio e televvisión e noss demais medios
de comunicació
c
ón social sometidos
s
a xestión ou competencia das institución
ns da
Com
munidade Au
utónoma.
Artig
go 19
O Go
oberno Gale
ego prestarrá apoio ecconómico e material ao
os medios d
de comunic
cación
non incluídos no artigo anterior qu
ue empreguen o galego dun xxeito habitu
ual e
progresivo.
Artig
go 20
Será
án obrigas da
d Xunta de
e Galicia:
1 Fomentar a prrodución, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e outros
o
gua galega.
mediios audiovissuais en ling
2 Esstimular as manifestaccións culturrais, repres
sentacións teatrais e o
os espectá
áculos
feitoss en lingua galega.
3 Co
ontribuír ao fomento do libro en galego,
g
con
n medidas que potenccien a produción
edito
orial e a súa
a difusión.
Títullo V
DO GALEGO
G
E
EXTERIOR
Artig
go 21
1 O Goberno
G
Galego fará uso dos reccursos que lle confiren
n a Constitu
ución Españ
ñola e
o Estatuto de Autonomía
A
p
para
que oss emigrantes
s galegos poidan
p
dispo
oñer de serrvizos
cultu
urais e lingüísticos en liingua galeg
ga.
2 Assí mesmo fa
ará uso do previsto no artigo 35
5 do Estatuto de Autonomía co fin
f de
prote
exer a lingua galega falada en terrritorios limíttrofes coa Comunidade
C
e Autónoma
a.

CONSEL
LLO
DA CUL
LTURA
GALEGA
A

CE
ENTRO DE
DOCUMENTA
ACIÓN
OCIOLINGÜ
ÜÍSTICA DE
SO
GA
ALICIA

Títullo VI
DA ADMINISTR
A
RACIÓN AU
UTONÓMIC
CA E A FUN
NCIÓN NOR
RMALIZAD
DORA
Artig
go 22
O Goberno
G
Ga
alego asum
mirá a dire
ección técnica e o se
eguimento do proces
so de
norm
malización da
d lingua galega;
g
ase
esorará á Administracción e aoss particulare
es, e
coord
dinará os se
ervizos enccamiñados a conseguirr os obxectivos da pressente Lei.
Artig
go 23
O Go
oberno Gallego establecerá un plan
p
destina
ado a resalttar a imporrtancia da lingua
como
o patrimonio
o histórico da
d comunid
dade e a po
oñer de man
nifesto a ressponsabilida
ade e
os de
eberes que esta ten re
especto da súa
s conserv
vación, prottección e tra
ansmisión.
Artig
go 24
1 A Escola Galega
G
de Administra
ación Públlica encarg
garase da formación dos
n termos establecido
os pola pres
sente
funciionarios co fin de que poidan usar o galego nos
Lei.
d
linguas galega e castelá se
erá condició
ón necesarria para ob
bter o
2 O dominio das
oma da Esco
ola Galega da Adminisstración Púb
blica.
diplo
Artig
go 25
O Goberno Ga
alego e as Corporació
óns Locais dentro do seu ámbitto fomentarrán a
norm
malización do
d uso do galego na
as actividad
des mercan
ntís, publicitarias, culturais,
asocciativas, dep
portivas e outras. Con esta finalidade e por actos
a
singulares, poderranse
outorrgar redució
óns ou exen
ncións das obrigas fisc
cais.
L
DISP
POSICIÓN ADICIONA
A
Nas cuestións relativas á normativa,, actualizac
ción e uso correcto da
a lingua ga
alega,
marase com
mo criterio de autorida
ade o establecido polla Real Accademia Ga
alega.
estim
Esta normativa será revissada en función do proceso
p
de normalización do us
so do
go.
galeg
DISP
POSICIÓN FINAL
F
A pre
esente Lei entrará
e
en vigor
v
ao día
a seguinte da
d súa publicación no Diario Oficial de
Galiccia.
Santtiago de Compostela, 15
1 de xuño de 1983
Xera
ardo Fernán
ndez Albor
Presidente

