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Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de galeguidade

De conformidade co disposto nos artigos 65 e concor-
dantes do Regulamento da Cámara, ordénase a publica-
ción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do
Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de galegui-
dade.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2013

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de galeguidade

A Ponencia designada pola Comisión 1ª, Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior, para emitir
informe sobre o Proxecto de lei da galeguidade, nas reu-
nións e cos acordos que a continuación se indican, á vista
do texto do proxecto e das emendas presentadas ao seu arti-
culado, elaborou, para o seu debate perante o devandito
órgano, este

INFORME

1

Antecedentes

1. O proxecto de lei tivo entrada no Rexistro do Parla-
mento o 22 de febreiro de 2013.

2. A Mesa do Parlamento dispuxo a súa publicación no
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e a apertura do
prazo de presentación de emendas.

Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa
tramitación pola Comisión 1ª, Institucional, de Administra-
ción Xeral, Xustiza e Interior.

3. As emendas á totalidade foron cualificadas o 25 de
marzo de 2013 e publicadas no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia núm. 76, do 26 de marzo de 2013. Os
grupos parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego,
da Alternativa Galega de Esquerda e dos Socialistas de
Galicia presentaron cadansúa emenda á totalidade, que
foron rexeitadas na sesión do Pleno do 9 de abril de
2013.

4. As emendas parciais foron cualificadas o 10 de abril
de 2013. Presentáronse un total de 223 emendas: 22 do G.P.
Popular de Galicia (doc. núm. 6110), 97 do G.P. dos Socia-
listas de Galicia (doc. núm. 6140), 64 do G.P. da Alternativa
Galega de Esquerda (doc. núm. 6147) e 40 do G.P. do Blo-
que Nacionalista Galego (doc. núm. 6106).

2

Constitución, composición e reunións da Ponencia

1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, na sesión do día 16 de abril de 2013,
designou os seguintes ponentes:

G.P. Popular de Galicia:
Dª Paula Prado del Río (titular)
D. Agustín Díaz Baamonde (suplente)

G.P. dos Socialistas de Galicia:
D.ª María Soledad Soneira Tajes (titular)
Dª Beatriz Sestayo Doce (suplente)

G.P. da Alternativa Galega de Esquerda:
D. José Javier Ron Fernández (titular)
Dª Yolanda Díaz Pérez (suplente)

G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas (titular)
Dª María Tereixa Paz Franco (suplente)

2. Reunións da Ponencia

A sesión constitutiva da Ponencia tivo lugar o dia 19 de
abril de 2013.



Nas seguintes reunións dos días 25 e 29 de abril e 6 de
maio de 2013, estudáronse as emendas presentadas ao texto
articulado e a exposición de motivos do proxecto.

Na derradeira reunión, que tivo lugar o 8 de maio de
2013, rematouse o informe.
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Elaboración do informe

a) Emendas das que a Ponencia recomenda a aceptación:

-G.P. Popular de Galicia: 
Núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21 e 22.

-G.P. dos Socialistas de Galicia:
Núms. 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37 e 67.

-G.P.da Alternativa Galega de Esquerda: 
Núms. 1, 3, 15, 20, 29, 40 e 53. 

-G.P. do Bloque Nacionalista Galego: 
Núms. 1, 5, 17, 20, 21 e 28.

b) Emendas transaccionais das que a Ponencia reco-
menda a aceptación:

-G.P. Popular de Galicia: 
Núm. 11.

-G.P. dos Socialistas de Galicia:
Núms. 5, 31, 32, 36, 40, 44, 46, 47 e 48. 

-G.P.da Alternativa Galega de Esquerda: 
Núms. 12 e 17. 

-G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
Núms. 8, 24, 27 e 36. 

c) Emendas rexeitadas.

A Ponencia propón o rexeitamento das restantes emendas
dos grupos parlamentarios dos Socialistas de Galicia, da Alter-
nativa Galega de Esquerda e do Bloque Nacionalista Galego.
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Texto articulado do informe

Exposición de motivos.

1

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu título preli-
minar, salienta a importancia que a diáspora dos seus fillos e
fillas dos últimos dous séculos supuxo para o pobo galego,
establecendo que as comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia poidan solicitar o recoñecemento da súa galegui-
dade. Tamén establece que tal recoñecemento, entendendo
este como o dereito a colaborar e a compartir a vida social e
cultural do pobo galego, se regulará mediante unha lei do
Parlamento.

O Estatuto tamén reflicte a importancia da colaboración
co Estado na consecución de tal obxecto, procurando o
impulso da acción deste no que atinxe á articulación de tra-
tados e convenios polos cales se tenda a favorecer os fins
destas comunidades e as aspiracións dos seus membros.

A Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da gale-
guidade, e a posterior normativa de desenvolvemento fixa-
ron un marco legal efectivo que permitiu ás comunidades
galegas asentadas fóra de Galicia manter, mellorar e fortale-
cer as súas relacións coa sociedade galega e coa Administra-
ción autonómica.

No marco desta lei, establecéronse as canles de partici-
pación das comunidades galegas e creouse o Consello de
Comunidades Galegas, que se converteron no referente
esencial da Administración galega á hora de definir e con-
sensuar as políticas a favor dos galegos e das galegas resi-
dentes fóra de Galicia.

2

O desenvolvemento social, económico e político de
Galicia, do Estado español e dos países de acollida dos
cidadáns e cidadás galegos residentes fóra de Galicia, desde
a promulgación da Lei de recoñecemento da galeguidade,
configura hoxe unha realidade que supera o marco inicial de
desenvolvemento desta normativa legal.
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A globalización económica, a integración dos Estados en
estruturas supranacionais, o desenvolvemento e o fortalece-
mento da sociedade civil e a importancia das tecnoloxías da
información e da comunicación son factores clave que inci-
diron de forma directa na evolución da galeguidade nestes
últimos vinte e oito anos.

A promulgación polo Estado español da Lei 40/2006, do
14 de decembro, do Estatuto da cidadanía española no exte-
rior, establece o marco xurídico e os instrumentos básicos
para garantir os dereitos e os deberes dos/das residentes no
exterior, en termos de igualdade cos/coas residentes no terri-
torio nacional.

Tamén se establece a regulación que rexerá a política
integral de emigración e de retorno para salvagardar os
dereitos económicos e sociais dos emigrantes e dos seus
descendentes, e mais o marco de cooperación das admi-
nistracións públicas que permita coordinar as súas actua-
cións.

A promulgación da Lei 52/2007, do 26 de decembro,
pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen
medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia
durante a Guerra Civil e a Ditadura (Lei da memoria histó-
rica), supuxo un incremento no Padrón de españois residen-
tes no estranxeiro e, singularmente, de novos cidadáns e
cidadás galegos que accederon ou recuperaron a nacionali-
dade española.

Esta nova realidade no ámbito da galeguidade debe ser
integrada nun novo marco normativo que actualice a rela-
ción entre as comunidades galegas e o pobo galego, faga
máis eficiente o uso de recursos públicos a favor dos/das
nosos/as residentes no exterior e das comunidades que con-
forman e dea resposta ás novas realidades socioculturais e
económicas.

3

Neste novo marco normativo recóllense estas novas
realidades froito da evolución da sociedade galega e das
sociedades de acollida dos galegos e das galegas fóra de
Galicia. Esta nova lei promove os procesos de unión ou
fusión entre as comunidades galegas, o papel das comuni-
dades como axentes de cooperación galega, a participa-

ción activa da xuventude e da muller na vida asociativa
das comunidades galegas, a protección do patrimonio das
ditas comunidades, especialmente o cultural, e a conside-
ración desas comunidades como axentes da promoción
cultural e de difusión das posibilidades turísticas de Gali-
cia no exterior.

Esta lei fomenta o uso e a utilización das tecnoloxías da
información e da comunicación e a promoción de platafor-
mas dixitais de intercambio a fin de promover a comunica-
ción entre a Galicia territorial e a Galicia exterior. 

Esta lei tamén trata de fomentar a importancia das rela-
cións económico-empresariais e o seu fortalecemento entre
os axentes económicos das comunidades galegas da Galicia
exterior e os da Galicia territorial. 

Neste sentido, recoñécense novas formas de participa-
ción na galeguidade, como son as asociacións de carácter
empresarial ou as redes sociais, en diversas plataformas tec-
nolóxicas.

Por outra banda, esta lei pretende estruturar e dar forma
definitiva ao proceso de recoñecemento da galeguidade e ao
rexistro das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia.
Defínense as tipoloxías das distintas entidades, os requisitos
e o procedemento para acceder ao recoñecemento da gale-
guidade e a forma de participación das comunidades gale-
gas, e sinálase o alcance deste recoñecemento e as actua-
cións da Comunidade Autónoma de Galicia nas ordes social,
cultural e económica. Así mesmo, regúlase o Rexistro da
Galeguidade.

Un dos fenómenos que caracterizan, de forma xenérica,
as comunidades galegas na actualidade é o proceso de enve-
llecemento dos seus asociados e asociadas, e, en numerosos
casos, o proceso desembocará a curto e medio prazo na des-
aparición das propias entidades galegas. Esta lei promove a
unión ou a fusión de entidades galegas cun dobre obxectivo:
por unha banda, fortalecer, a través da unión patrimonial e
dos seus asociados e asociadas, as propias comunidades
galegas e, por outra, protexer o patrimonio galego, especial-
mente o cultural, fóra de Galicia. Nesta lei regúlanse os pro-
cedementos necesarios para reflectir estes procesos de unión
no Rexistro da Galeguidade e na representación destas enti-
dades no Consello de Comunidades Galegas.
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Actualízase a regulación do Consello de Comunidades
Galegas e súas funcións.

Recóllese o establecemento de instrumentos de
colaboración cos gobernos doutras comunidades autó-
nomas, así como o impulso da acción exterior do
Estado en materia cultural e social. Así mesmo, e co
obxectivo de articular políticas eficaces de apoio á
cidadanía galega residente no estranxeiro, solicítase a
colaboración do Goberno do Estado para a elaboración
e a actualización dun censo dos/das residentes gale-
gos/as no exterior.

Por último, sen prexuízo do disposto na normativa básica
estatal, defínese nesta lei a condición de galego/a retor-
nado/a e establécese o marco no que se desenvolverán as
actuacións en materia de retorno que permitan a integración
social, cultural e laboral dos/das galegos/as que decidan
retornar a Galicia.

4

Esta lei comprende sete títulos, unha disposición adicio-
nal, cinco disposicións transitorias, unha disposición derro-
gatoria e dúas disposicións derradeiras. 

O título preliminar ten como finalidade determinar o
obxecto e o ámbito de aplicación da lei, así como sinalar os
seus fins, os diferentes tipos de entidades galegas asentadas
fóra de Galicia e as competencias da Administración auto-
nómica neste ámbito.

O título I determina o alcance e as actuacións que com-
porta o recoñecemento da galeguidade e a inscrición das
diferentes entidades no Rexistro da Galeguidade. Este título
comprende sete capítulos.

No capítulo I defínense as comunidades galegas, os fins
que determinan o seu recoñecemento, a tipoloxía das entida-
des galegas asentadas fóra da nosa comunidade, os requisi-
tos para o seu recoñecemento e o procedemento para seren
recoñecidas.

O capítulo II define outras entidades galegas e marca os
requisitos e os procedementos para a súa inscrición no
Rexistro da Galeguidade.

O capítulo III fai referencia á revogación do recoñece-
mento da galeguidade ou da condición de centro colaborador
da galeguidade.

O capítulo IV fai referencia aos procesos de unión e
fusión das comunidades galegas, á natureza destes procesos,
aos fins, ao procedemento de cambio na inscrición no Rexis-
tro da Galeguidade e á participación no Consello de Comu-
nidades Galegas durante o proceso.

O título II recolle o alcance do recoñecemento da gale-
guidade nas ordes social, cultural e económica. 

O título III desenvolve as actuacións a favor da galegui-
dade pola Comunidade Autónoma de Galicia nos ámbitos
social, cultural e económico-empresarial.

O título IV crea o Rexistro da Galeguidade e establece as
súas funcións e o seu funcionamento. 

O título V aborda a participación dos galegos e das gale-
gas residentes fóra de Galicia na vida desta a través do Con-
sello de Comunidades Galegas, establecendo a súa natureza,
funcións, composición, funcións dos seus membros e fun-
cionamento. Este título comprende dous capítulos. No capí-
tulo I regúlase o Pleno do Consello de Comunidades Gale-
gas e establécense as súas atribucións, composición, funcio-
namento e constitución. O capítulo II establece as
atribucións da Comisión Delegada do Consello de Comuni-
dades Galegas e regula a súa composición, funcionamento e
acordos. 

O título VI define a condición de galego/a retornado/a,
así como os dereitos e os beneficios que derivan de tal con-
dición, e establece o marco de actuacións da Comunidade
Autónoma de Galicia neste ámbito.

O título VII céntrase nos acordos de cooperación e nos
tratados internacionais e nas competencias da Adminis-
tración autonómica para establecer acordos de coopera-
ción ou convenios con outros gobernos autonómicos do
Estado español, para impulsar a acción exterior deste en
materia social, cultural e de apoio ao retorno dos/das emi-
grantes galegos/as e para colaborar na elaboración e na
actualización dun censo de galegos/as residentes no
estranxeiro.
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Na disposición adicional recóllese a constitución do
Consello de Comunidades Galegas ao abeiro desta lei.

A lei conta con cinco disposicións transitorias, dedicadas
a regular, respectivamente, o réxime transitorio da representa-
ción no Consello de Comunidades Galegas, dos procedemen-
tos de recoñecemento iniciados con anterioridade á entrada en
vigor desta lei, das comunidades galegas inscritas e recoñeci-
das, doutras entidades inscritas ao abeiro da normativa ante-
rior e da representación no Consello de Comunidades Galegas
das entidades resultantes dun proceso de unión ou fusión.

Así mesmo, conta cunha disposición derrogatoria, na cal
se derroga a Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento
da galeguidade, e calquera outra disposición, de igual ou
inferior rango, en canto contradiga o disposto nesta lei.

Por último, ten dúas disposicións derradeiras, nas cales
se autoriza o Consello da Xunta de Galicia para ditar cantas
disposicións sexan precisas para o desenvolvemento e a exe-
cución desta lei e se dispón a súa entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR

Principios xerais

Artigo 1. Obxecto

1. Esta lei desenvolve o artigo 7 do Estatuto de autono-
mía de Galicia e ten por obxecto regular o dereito das comu-
nidades galegas asentadas fóra de Galicia a colaborar e com-
partir a vida social e cultural do pobo galego.

2. Esta lei, tamén, establece o marco xurídico do recoñe-
cemento da galeguidade das devanditas entidades, se for o
caso, e o seu alcance, así como as canles de participación e
apoio entre as comunidades galegas asentadas fóra de Gali-
cia co pobo de Galicia e as súas institucións.

3. Así mesmo, esta lei pon en valor e recoñece a contri-
bución da emigración e a achega das comunidades galegas
do exterior na defensa, espallamento e vínculo coa cultura,
lingua, historia e tradicións galegas.

4. Esta lei ten tamén por obxecto recoñecer outras enti-
dades galegas asentadas fóra de Galicia como “centros cola-

boradores da galeguidade” e determinar os dereitos que os
afecten.

5. Esta lei establece, así mesmo, o marco xurídico no que
se desenvolverán as políticas e as actuacións de apoio ao
retorno impulsadas pola Administración autonómica a favor
das persoas galegas retornadas, delimita a condición de
galego/a retornado/a e establece o procedemento para acre-
ditar tal condición.

Artigo 2. Galeguidade

Enténdese por galeguidade, para os efectos desta lei, o
dereito das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia a
colaboraren e a compartiren a vida social e cultural do pobo
galego, tal e como sinala o artigo 7.1 do Estatuto de autono-
mía de Galicia.

Artigo 3. Cidadáns/ás galegos/as residentes fóra de Galicia

1. Son galegos/as, para os efectos desta lei, os/as cida-
dáns/ás españois/españolas residentes no estranxeiro aos
cales o Estatuto de autonomía de Galicia outorga dereitos
políticos, así como tamén os/as seus/súas descendentes.

2. Considéranse tamén galegos/as, para os efectos desta lei
en materia de emigración, os/as cidadáns/ás españois/españo-
las nacidos/as en Galicia e residentes noutra comunidade
autónoma do Estado español, así como tamén os/as seus/súas
descendentes.

Artigo 4. Tipoloxía das entidades galegas

1. As entidades galegas asentadas fóra de Galicia pode-
rán ser recoñecidas nalgunha das seguintes categorías:

a) Comunidades galegas.
b) Centros colaboradores da galeguidade.
c) Federacións de comunidades e/ou entidades.
d) Centros de estudo e difusión da cultura galega.
e) Aqueloutras entidades que se determinen regulamen-

tariamente.

2. Tamén poderán ser recoñecidas, só para os efectos de
accederen ao Rexistro da Galeguidade, as redes sociais rela-
cionadas coa galeguidade.
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Artigo 5. Competencias

Corresponden ao órgano competente en materia de emi-
gración da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia as seguintes competencias:

a) As relacións coas comunidades galegas asentadas fóra
de Galicia e con outras entidades recoñecidas nesta lei.

b) A representación e a participación nos órganos e foros
relacionados coas políticas migratorias.

c) As competencias que atribúe ás comunidades autóno-
mas a Lei 40/2006, do 14 de decembro, do Estatuto da cida-
danía española no exterior, e demais normativa estatal e
autonómica en materia de cidadanía española dos/das gale-
gos/as residentes no exterior e dos/das retornados/as.

d) O rexistro das comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia e outras entidades recoñecidas ao abeiro desta lei.

e) A cooperación e a colaboración e, se for o caso, a coor-
dinación das actividades de entidades públicas e privadas da
Comunidade Autónoma de Galicia no desenvolvemento de
actuacións cos/coas galegos/as residentes no exterior da
nosa Comunidade Autónoma e coas comunidades galegas
asentadas fóra de Galicia. 

f) A coordinación dos órganos de participación das
comunidades galegas recoñecidos por esta lei.

g) O establecemento de mecanismos de colaboración con
outras administracións públicas en materia de emigración e
de retorno.

h) Aqueloutras competencias que lle asigne a Comunidade
Autónoma de Galicia en relación coa emigración, coas comuni-
dades galegas e coa cidadanía galega residente fóra de Galicia.

TÍTULO I
Das entidades galegas asentadas fóra de Galicia

CAPÍTULO I
Das comunidades galegas

Artigo 6. Comunidades galegas

1. Para os efectos desta lei, son comunidades galegas as
entidades sen ánimo de lucro, asentadas fóra de Galicia e
constituídas por galegos/as, con personalidade xurídica no
territorio en que estean asentadas e que teñan por obxecto
principal os labores de protección, instrución ou lecer
dos/das galegos/as residentes fóra de Galicia e dos/das
seus/súas descendentes, e/ou o mantemento ou o fomento
dos lazos culturais, sociais ou económicos con Galicia. 

2. Gozarán da condición de comunidades galegas, nos
termos sinalados no artigo 7.1 do Estatuto de autonomía de
Galicia e nesta lei, aquelas comunidades galegas que sexan
recoñecidas de acordo co disposto nesta lei.

Artigo 7. Fins

A Comunidade Autónoma de Galicia recoñece a gale-
guidade das comunidades galegas asentadas fóra de Gali-
cia e o seu dereito a colaboraren e a compartiren a vida
social, cultural e económica do pobo de Galicia, cos
seguintes fins:

a) Contribuír ao fortalecemento das comunidades gale-
gas, á eficacia da súa acción asociativa e ás súas actuacións
a favor do conxunto dos/das galegos/as residentes nas áreas
onde actúan.

b) Conservar e promover os lazos das comunidades gale-
gas con Galicia, a fin de que os seus membros poidan seguir
mantendo, cultivando e transmitindo os valores identitarios
de Galicia. 

c) Fomentar o coñecemento da realidade social, cultural,
lingüística, económica e política de Galicia, promovendo e
difundindo as potencialidades de Galicia no seu contorno
socioeconómico.

c bis) Impulsar o coñecemento, divulgación e uso do
idioma galego e o coñecemento e divulgación da creación e
produción cultural en galego, tanto entre os membros da
comunidade como nas sociedades de acollida.

d) Promover e fomentar os procesos de unión ou fusión
entre as comunidades galegas que estean asentadas nun
mesmo territorio, respectando a súa autonomía, e, así
mesmo, promover e fomentar a cooperación entre as comu-
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nidades galegas e centros colaboradores en actividades e
proxectos en común.

e) Promover e coordinar, entre as comunidades galegas e
a Xunta de Galicia, accións de axuda, asistencia e protección
dos galegos e das galegas residentes fóra de Galicia, de con-
formidade coas competencias e coa normativa da nosa
Comunidade Autónoma.

f) Promover o papel das comunidades galegas como
axentes da cooperación galega ao desenvolvemento nas súas
sociedades de acollida, segundo o establecido na Lei 3/2003,
do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.

g) Favorecer, de xeito xeral, a adopción de vías estables e
eficaces de relación recíproca entre as comunidades galegas e
Galicia, tanto coas súas institucións públicas como privadas.

h) Promover e difundir o patrimonio cultural das comu-
nidades galegas establecidas fóra de Galicia.

i) Preservar e poñer en valor o patrimonio cultural creado
polas comunidades galegas asentadas fóra de Galicia ao
longo da súa historia.

j) Promover que a xuventude galega no exterior participe
naqueles programas ou accións que teñan como finalidade
impulsar a participación da mocidade na sociedade, promo-
ver valores solidarios e de respecto á diversidade, mellorar a
formación e o acceso á información, potenciar as canles de
acceso ao mercado de traballo ou calquera outro recollido
nos fins das comunidades galegas ou centros colaboradores.
O Goberno galego velará, especialmente, pola incorporación
dos descendentes da cidadanía galega no exterior á cultura, á
lingua e á sociedade galega, prestando apoio ás súas organi-
zacións e fomentando a súa participación activa nos órganos
de representación da colectividade galega, promovendo a
necesaria renovación dos órganos de dirección das comuni-
dades galegas asentadas fóra de Galicia.

k) Promover a participación efectiva da muller na vida
asociativa das comunidades galegas asentadas fóra de Gali-
cia, e especialmente no que fai referencia aos seus órganos
de dirección. 
l) Promover a constitución de comunidades galegas

nos territorios onde non existan e o peso demográfico

dos/das galegos/as residentes neles o permita e o faga
necesario.

m) Potenciar as relacións sociais, económicas e culturais
cos territorios onde existan comunidades galegas e coas súas
institucións e axentes sociais.

n) Promover o uso das novas tecnoloxías da información
e da comunicación entre as comunidades galegas asentadas
fóra de Galicia.

Artigo 8. Requisitos

1. Para o exercicio dos dereitos recollidos nesta lei, a
Comunidade Autónoma de Galicia recoñecerá a galeguidade
como comunidades galegas ás entidades galegas que cum-
pran os seguintes requisitos:

a) Ser entidades sen ánimo de lucro, estar constituídas
por galegos/as residentes fóra de Galicia e con personalidade
xurídica de conformidade co ordenamento xurídico do
Estado en que estean establecidas.
b) Posuír suficiente arraigamento, que se determinará pola

antigüidade da entidade e polo número de socios/as que a
compoñen. Neste sentido, para acceder ao recoñecemento da
galeguidade será preceptivo ter un funcionamento ininterrom-
pido de dez anos e estar constituídas por un número mínimo
de socios/as, que se determinará regulamentariamente.
c) Estar composta por un número mínimo de asocia-

dos/as que posúan a condición de galegos/as ou descenden-
tes deles/as, conforme o disposto no artigo 3 desta lei, que se
determinará regulamentariamente.
d) Ter, entre os seus fins estatutarios, o fomento e o man-

temento de vínculos sociais, culturais e económicos con
Galicia e co seu pobo.
e) Recoller nos seus estatutos o destino do seu patrimo-

nio no caso de disolución. O patrimonio de valor histórico,
documental, cultural, artístico e arquitectónico cederase ao
pobo galego, a través da Comunidade Autónoma de Galicia,
e/ou a outras comunidades galegas asentadas dentro do terri-
torio onde se encontre a comunidade galega, e de conformi-
dade co ordenamento xurídico da Comunidade Autónoma de
Galicia e dos Estados onde estean asentadas as ditas comu-
nidades. 
f) Que a súa estrutura, organización e funcionamento inter-

nos se rexan de acordo con principios democráticos, recoñe-
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cendo a participación dos asociados e das asociadas na toma de
decisións e nos órganos de representación da entidade.
g) Manifestar, conforme os seus estatutos, a súa vontade

expresa de que a súa galeguidade sexa recoñecida consonte
os principios desta lei.
g bis) Difundir a cultura e a lingua galegas mediante o

desenvolvemento de obradoiros e actividades divulgativas
nos territorios onde estean asentadas.
g ter) Recoller nos seus estatutos o deber de preservar o

seu patrimonio e asemade o deber de colaborar co Goberno
galego tanto na catalogación e inventario como na posta de
valor do patrimonio de Galicia no exterior.
g quáter) Non recoller nos seus estatutos e demais nor-

mas de funcionamento ningún precepto ou disposición que
contradiga o disposto na Constitución española, no Estatuto
de autonomía de Galicia e na demais lexislación española e
galega en materia de dereitos individuais e colectivos. 

2. Para os efectos do punto 1.b) deste artigo, aquelas enti-
dades que desenvolvan actividades de carácter socioasistencial
ou sanitario ou calquera outra que implique a prestación de ser-
vizos a terceiros/as non poderán incluír tales terceiros/as como
asociados/as da entidade para os fins recoñecidos nesta lei se
non consta o seu recoñecemento expreso para participaren nas
actividades de carácter social e/ou cultural da entidade.

Artigo 9. Procedemento

1. O recoñecemento dunha entidade como comunidade
galega iniciarase por instancia de parte e obterase mediante
acordo do Consello da Xunta de Galicia por proposta do
órgano competente en materia de emigración, logo do informe
da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas
e do/da titular encargado/a do Rexistro da Galeguidade.

O recoñecemento da galeguidade a unha entidade galega
dará lugar á súa inscrición, de oficio, no Rexistro da Gale-
guidade como comunidade galega.

2. A entidade interesada deberá achegar a seguinte docu-
mentación:

a) A acta fundacional e os estatutos vixentes da entidade.
b) A certificación do acordo, adoptado polo órgano com-

petente da entidade, de solicitar o recoñecemento da gale-
guidade de acordo co disposto nesta lei.

c) A documentación acreditativa do seu recoñecemento
no territorio onde estea establecida.
d) A memoria descritiva da historia da entidade desde a

súa constitución.
e) A memoria indicativa das actividades levadas a cabo

pola entidade, cando menos, nos últimos dez anos.
f) A memoria económica e patrimonial en que conste a

relación de bens propiedade da entidade, especialmente
daqueles de carácter cultural relacionados con Galicia.
g) A certificación nominal dos/das socios/as da entidade

en que conste a súa vinculación con Galicia debidamente
acreditada e que cumpren co previsto nos puntos 1.b) e 2 do
artigo 8 desta lei.
h) Aqueloutra documentación que se determine regula-

mentariamente.

3. O prazo para resolver o recoñecemento da galeguidade
será dun ano, contado desde a entrada da solicitude no rexis-
tro do órgano competente en materia de emigración da
Comunidade Autónoma de Galicia. 

A resolución negativa sempre será motivada e, se trans-
corre o dito prazo sen resolver e notificar o acordo de reso-
lución o órgano competente, entenderase desestimada a soli-
citude de recoñecemento de galeguidade.

4. Aquelas entidades galegas que solicitaron o recoñece-
mento da galeguidade como comunidades galegas e non lles
foi concedido poderán ser recoñecidas noutra categoría das
establecidas no artigo 4 desta lei polo órgano competente en
materia de emigración, se cumpren os requisitos previstos
para a categoría correspondente, logo da manifestación da
súa conformidade.

5. O procedemento para o recoñecemento da galegui-
dade ás comunidades galegas asentadas fóra de Galicia será
desenvolvido regulamentariamente.

CAPÍTULO II
Outras entidades galegas

Artigo 10. Dos centros colaboradores da galeguidade

Son centros colaboradores da galeguidade aquelas enti-
dades legalmente constituídas fóra do territorio de Galicia,
sen ánimo de lucro, que teñan por obxecto nos seus estatu-
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tos o mantemento ou a recuperación dos lazos culturais,
sociais e económicos con Galicia ou que desenvolvan algún
dos fins que se recollen no artigo 7 desta lei. 

Artigo 11. Requisitos

1. Para o recoñecemento dunha entidade como centro
colaborador da galeguidade deberá acreditar o cumprimento
dos seguintes requisitos:

a) Estar constituída e recoñecida de conformidade co
ordenamento xurídico do Estado en que estea establecida.
b) Posuír unha actividade ininterrompida de, polo

menos, dous anos, con proxección de continuidade nos mes-
mos fins.
c) Contar con máis de cen asociados/as, dos/das cales

unha porcentaxe que se determinará regulamentariamente
debe posuír a condición de galegos/as ou descendentes
deles/as, conforme o disposto no artigo 4 desta lei.
d) Que a súa estrutura e o seu funcionamento interno se

rexan por principios democráticos.
e) Adoptar acordo e manifestar expresamente, pola canle

do órgano competente establecido nos seus estatutos, a von-
tade da entidade de ser recoñecida como centro colaborador
da galeguidade.
f) Aqueloutras que se determinen regulamentariamente.

2. O recoñecemento como centros colaboradores da gale-
guidade implicará o acceso aos dereitos recoñecidos para as
comunidades galegas que regulamentariamente se determi-
nen. 

3. O recoñecemento como centro colaborador non cons-
tituirá o dereito de participación nos órganos de representa-
ción que se recollen no título III desta lei.

4. Poderán ser recoñecidas como centros colaboradores
da galeguidade aquelas institucións sen ánimo de lucro,
asentadas fóra do territorio de Galicia, que posúan unha sec-
ción diferenciada dentro da propia entidade, constituída por
galegos/as ou descendentes de primeiro grao destes/as. Para
obter tal recoñecemento, estas entidades deberán estar reco-
ñecidas de conformidade co ordenamento xurídico do
Estado en que estean establecidas, e a sección diferenciada
deberá cumprir co resto dos requisitos esixidos aos centros
colaboradores da galeguidade para o seu recoñecemento.

Artigo 12. Procedemento

1. O recoñecemento como centro colaborador da gale-
guidade iniciarase por instancia de parte e acordarase por
resolución do órgano competente en materia de emigración
da Comunidade Autónoma de Galicia, logo do informe da
Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas e
do/da titular encargado/a do Rexistro da Galeguidade.

2. A entidade deberá achegar a seguinte documentación:

a) A acta fundacional e os estatutos vixentes da entidade.
b) A certificación do acordo adoptado polo órgano com-

petente da entidade de solicitar o recoñecemento da condi-
ción de centro colaborador da galeguidade.
c) A documentación acreditativa do seu recoñecemento

no territorio onde estea establecida.
d) A memoria descritiva da historia da entidade desde a

súa constitución.
e) A memoria indicativa das actividades levadas a cabo

pola entidade, cando menos, nos últimos dous anos.
f) A memoria económica e patrimonial en que conste a

relación de bens propiedade da entidade, especialmente
daqueles de carácter cultural relacionados con Galicia.
g) A certificación nominal dos/das socios/as da entidade

en que conste a súa vinculación con Galicia, debidamente
acreditada. 
h) Aqueloutra que se determine regulamentariamente.

3. O prazo para resolver e notificar o recoñecemento
como centro colaborador será dun ano desde a entrada da
solicitude no rexistro do órgano competente en materia de
emigración da Xunta de Galicia. 

A resolución negativa sempre será motivada e, se trans-
corre o dito prazo sen resolver e notificar o acordo de reso-
lución o órgano competente, entenderase desestimada a soli-
citude de recoñecemento de galeguidade.

4. O procedemento para ser recoñecido como centro cola-
borador da galeguidade desenvolverase regulamentariamente.

Artigo 13. Das federacións de entidades galegas

1. As comunidades galegas e centros colaboradores da
galeguidade poderán constituír federacións con personali-
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dade xurídica no territorio onde estean asentadas, co fin de
defender e integrar os seus intereses e facilitar o cumpri-
mento conxunto e coordinado dos seus fins e obxectivos. 

2. Poderán inscribirse no Rexistro da Galeguidade aque-
las federacións constituídas no estranxeiro por entidades con
domicilio social dentro dun mesmo ámbito territorial e que
estean compostas, como mínimo, por dezaoito comunidades
galegas e/ou centros colaboradores inscritos no Rexistro da
Galeguidade ou ben que integren o oitenta por cento das
comunidades galegas e/ou centros colaboradores nese
ámbito territorial. Para estes efectos, enténdese que o ámbito
territorial será, cando menos, o rexional no país en que teñan
a súa sede.

3. No caso das comunidades galegas e/ou dos centros
colaboradores asentados nas comunidades autónomas espa-
ñolas, agás a Comunidade Autónoma de Galicia, poderán
acceder ao Rexistro aquelas federacións compostas polo
oitenta por cento, cando menos, das entidades e dos centros
colaboradores domiciliados na dita comunidade autónoma,
sempre que non exista outra federación previamente inscrita
na mesma comunidade autónoma e o número de entidades
que a compoñan sexa igual ou superior a seis.

Artigo 14. Procedemento de inscrición das federacións de
entidades galegas asentadas fóra de Galicia

1. A inscrición no Rexistro dunha federación levarase a
cabo por instancia de parte.

2. A documentación que deberá presentar a federación
para a súa inscrición será a seguinte:

a) A documentación acreditativa das entidades que con-
formen a federación, o seu domicilio social e o seu corres-
pondente número de inscrición no Rexistro.
b) O acordo dos órganos competentes das entidades da

súa vontade de se federaren.
c) Os estatutos da federación, nos que se recolla algún

dos fins que se determinan no artigo 13.1 desta lei e o seu
funcionamento, que deberá rexerse por principios democrá-
ticos.
d) A documentación pola cal se determine o carácter

temporal ou indefinido da federación.
e) A sede social e o ámbito territorial da federación.

f) Aqueloutra documentación que regulamentariamente
se determine.

3. Corresponderá ao órgano competente en materia de
emigración a adopción do acordo de inscrición da federación
no Rexistro da Galeguidade, logo do informe consultivo da
Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas.

4. O prazo para resolver e notificar a inscrición será de
seis meses desde a entrada da solicitude no órgano compe-
tente en materia de emigración da Xunta de Galicia. 

Artigo 15. Dos centros de estudo e difusión da cultura galega

1. A Comunidade Autónoma de Galicia apoiará aquelas
entidades e organismos constituídos por cidadáns/ás gale-
gos/as residentes fóra de Galicia ou por cidadáns/ás non
galegos/as cuxo obxectivo fundamental, recoñecido nos seus
estatutos, sexa o estudo e a difusión da cultura galega e da
súa lingua, e a súa sede social estea radicada fóra de Galicia.
No apoio que preste a Comunidade Autónoma avaliaranse a
antigüidade e a relevancia cultural destas entidades e o
impacto social das súas actividades.

2. Estas entidades poderán inscribirse na sección corres-
pondente do Rexistro da Galeguidade segundo se determine
regulamentariamente.

Artigo 16. Redes sociais no ámbito da galeguidade

1. A Comunidade Autónoma de Galicia fomentará e pro-
moverá a creación e o desenvolvemento de canles de comu-
nicación tecnolóxicas co fin de acadar e facilitar a participa-
ción das redes sociais e o coñecemento de interese para o
cumprimento dos fins desta lei.

2. Poderán inscribirse na sección correspondente do
Rexistro da Galeguidade aquelas redes sociais que operen na
comunidade virtual cuxa finalidade sexa a difusión e o for-
talecemento da galeguidade e a promoción da comunicación
daqueles que compartan intereses comúns co pobo galego e
a súa colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia.

3. O órgano competente en materia de emigración esta-
blecerá regulamentariamente e habilitará, a través da súa
plataforma web, as canles necesarias e os requisitos de
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acceso e de cancelación da súa inscrición no Rexistro da
Galeguidade a aquelas redes sociais que sexan de interese
para o desenvolvemento dos principios xerais desta lei.

CAPÍTULO III
Da revogación do recoñecemento da galeguidade ou da

condición de centro colaborador da galeguidade

Artigo 17. Revogación do recoñecemento da galeguidade ou
da condición de centro colaborador da galeguidade

1. A revogación do recoñecemento da galeguidade a
unha comunidade galega ou dunha entidade galega como
centro colaborador da galeguidade poderá incoarse de oficio
ou por instancia de parte, polas seguintes causas:

a) O incumprimento de calquera dos requisitos estableci-
dos nesta lei. 
b) O incumprimento grave e reiterado dos deberes fixa-

dos para estas entidades nesta lei. 
c) A inactividade durante un período ininterrompido de

dous anos.
d) A sentenza xudicial firme que declare a falsidade de

datos ou documentos que consten na inscrición. 
e) A cancelación ou a perda de eficacia das autorizacións

preceptivas outorgadas no seu día polos organismos compe-
tentes para a súa válida constitución. 
f) A realización de accións ou omisións en materia de

subvencións tipificadas como infraccións moi graves pola
normativa vixente da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de subvencións.
g) Outras que se determinen regulamentariamente.

2. Para a revogación de oficio do recoñecemento como
comunidade galega será preceptivo o informe da Comisión
Delegada do Consello de Comunidades Galegas.

3. Cando as comunidades galegas ou os centros colabora-
dores incumpran os requisitos establecidos nesta lei e na súa
normativa de desenvolvemento para o seu recoñecemento, o
órgano competente en materia de emigración incoará de ofi-
cio o procedemento de revogación do seu recoñecemento.

4. O acordo de revogación será adoptado polo órgano
competente para o seu recoñecemento, logo da audiencia do
interesado.

5. A solicitude de revogación do recoñecemento por
parte dunha comunidade galega ou da condición de centro
colaborador da galeguidade dunha entidade galega, adop-
tada por órgano competente desta, será aceptada sen máis
trámite pola administración.

5 bis. A revogación do recoñecemento supón a cancelación
da súa inscrición no Rexistro da Galeguidade. No caso de
incumprimento grave dos deberes fixados para as entidades ou
dos requisitos previstos nesta lei, virá obrigada á devolución á
Xunta de Galicia das subvencións e axudas recibidas a partir
do momento do incumprimento de tales deberes ou requisitos.

Artigo 18. Incumprimento puntual dos deberes

O incumprimento puntual dos deberes por parte das enti-
dades galegas no exterior poderá dar lugar á suspensión dos
dereitos establecidos nesta lei para elas durante o tempo que
dure o incumprimento. En particular, o incumprimento do
deber previsto na letra e) do artigo 8 comportará que a Xunta
de Galicia e as administracións públicas galegas non pode-
rán conceder subvencións e axudas destinadas á conserva-
ción e rehabilitación do patrimonio. 

CAPÍTULO IV
Da unión ou fusión das entidades galegas

Artigo 19. Fins

1. As entidades inscritas no Rexistro da Galeguidade
poderán unirse ou fusionarse entre si co fin de defender e
integrar os seus intereses e facilitar o cumprimento das fina-
lidades e dos obxectivos que lles sexan propios.

2. A Xunta de Galicia promoverá a unión ou a fusión de
entidades inscritas no Rexistro da Galeguidade ao abeiro
desta lei naquelas localidades ou ámbitos onde a súa reali-
dade social así o aconselle, perseguindo o mellor cumpri-
mento dos fins polos cales fosen creadas.

3. As comunidades galegas poderán unirse ou fusionarse
a outras entidades recoñecidas nesta lei. 

4. As comunidades galegas e as entidades galegas reco-
ñecidas como centros colaboradores da galeguidade poderán
unirse ou fusionarse con outras entidades non recoñecidas ao
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abeiro desta lei, sempre que a entidade resultante cumpra
cos requisitos necesarios para seguir mantendo a súa condi-
ción de comunidade galega ou de centro colaborador da
galeguidade.

Artigo 20. Procedemento

1. As entidades galegas que inicien un proceso de unión
ou fusión deberán comunicalo ao Rexistro da Galeguidade,
precedendo acordo dos seus órganos competentes.

2. Durante o proceso de unión ou fusión cada entidade
manterá o seu recoñecemento como entidade galega e os
dereitos que tal condición comporta, de acordo con esta
lei.

Artigo 21. Recoñecemento

1. A entidade resultante do proceso de unión ou fusión
deberá comunicarllo ao órgano competente en materia de
emigración para proceder ao seu recoñecemento e inscri-
ción. A documentación que deba acompañar a solicitude
determinarase regulamentariamente.

2. A Xunta de Galicia recoñecerá á entidade resultante do
proceso de unión ou fusión a antigüidade da creada coa data
máis antiga ou ben a que a propia entidade xustifique.

3. Nos casos de unión ou fusión entre unha comunidade
galega e un centro colaborador da galeguidade recoñecerase
a condición de comunidade galega á entidade resultante do
proceso da unión ou fusión.

TÍTULO II
Alcance do recoñecemento da galeguidade

Artigo 22. Alcance do recoñecemento da galeguidade na
orde social

1. O recoñecemento da galeguidade das comunidades
galegas implica na orde social:

a) O dereito á información de cantas disposicións e
resolucións adopten os poderes da Comunidade Autónoma
de Galicia nas materias especificamente recoñecidas de
interese para as comunidades galegas asentadas fóra de

Galicia, de acordo cos fins recollidos nos seus respectivos
estatutos. 
b) O dereito a compartiren a vida social galega e a cola-

boraren na súa difusión, no ámbito territorial en que estean
asentadas. 
c) O dereito a colaboraren coa Comunidade Autónoma

de Galicia no impulso de accións de carácter socioasistencial
e sanitario a favor dos/das galegos/as residentes no exterior,
de acordo coas súas políticas e regulacións.
d) O dereito a participaren, como entidades colaboradoras

preferentes, nas accións desenvolvidas pola Xunta de Galicia
fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro
do ámbito territorial en que estean establecidas e sempre que a
actividade teña relación cos fins estatutarios da entidade.
e) O dereito a participaren nos asuntos de interese social

para os/as galegos/as residentes fóra de Galicia, con carácter
deliberativo e de asesoramento, a través dos órganos de
representación da galeguidade.

2. O exercicio destes dereitos e a participación das comu-
nidades galegas en accións de carácter social que busquen a
mellora de Galicia e das súas xentes determinaranse regula-
mentariamente.

Artigo 23. Alcance do recoñecemento da galeguidade na
orde cultural

1. O recoñecemento da galeguidade das comunidades
galegas asentadas fóra de Galicia implica na orde cultural:

a) O dereito á súa participación no coñecemento e no
estudo da realidade cultural do pobo galego.
b) O dereito a coñeceren e a difundiren a lingua galega

no ámbito das súas comunidades.
c) O dereito á información e ao acceso ao desenvolve-

mento cultural de Galicia e a participaren na formulación de
iniciativas para o fomento da cultura galega. 
d) O dereito ao acceso ás bibliotecas, aos recursos e aos

arquivos dependentes da Comunidade Autónoma.
e) O dereito a colaboraren, no marco das competencias

atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia, nos medios
de comunicación social e nas emisións de televisión dirixi-
dos aos/ás galegos/as de dentro e fóra de Galicia. 
f) O dereito a colaboraren no impulso das actividades cul-

turais e dos espectáculos orientados a preservar e a fomentar
o gozo da lingua, da cultura e das tradicións galegas. 
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g) O dereito a promoveren e a difundiren, de acordo coas
políticas e normativas da Comunidade Autónoma de Galicia,
as posibilidades turísticas de Galicia e a actuaren como
axentes difusores destas.
h) O dereito a intercambiaren experiencias e coñece-

mentos no ámbito das tecnoloxías da información e da
comunicación. Para estes efectos, a Xunta de Galicia
fornecerá as estruturas de intercambio de información e
de coñecemento a través de plataformas dixitais especí-
ficas para as comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia.
i) O dereito a preservaren e a difundiren o patrimonio da

galeguidade no seu ámbito territorial.
j) O dereito a participaren nos asuntos de interese cultu-

ral para os/as galegos/as residentes fóra de Galicia, a través
dos órganos de representación da galeguidade.

2. O exercicio dos dereitos e a participación das comuni-
dades galegas en accións que busquen promover a defensa
ou o desenvolvemento da cultura galega e o seu patrimonio
determinaranse regulamentariamente.

Artigo 24. Alcance do recoñecemento da galeguidade na
orde económica

1. O recoñecemento da galeguidade das comunidades
galegas implica na orde do desenvolvemento económico de
Galicia:

a) O dereito a recibiren información sobre a realidade
económica de Galicia.
b) O dereito a manteren contacto cos axentes económi-

cos e sociais da nosa Comunidade.
c) O dereito a colaboraren co Goberno e cos axentes

económicos de Galicia no impulso de actividades de carác-
ter económico-empresarial que fomenten o desenvolve-
mento económico e a proxección económica de Galicia no
exterior e a súa internacionalización dentro do seu ámbito
territorial. 
d) O dereito a promoveren as relacións económicas entre

os/as galegos/as asentados/as fóra de Galicia e a nosa Comu-
nidade.
e) O dereito a participaren en foros económicos e a for-

mularen iniciativas que redunden no desenvolvemento e no
progreso de Galicia e na súa proxección económica no
ámbito internacional.

f) O dereito a participaren nos asuntos de interese eco-
nómico para os/as galegos/as residentes fóra de Galicia, a
través dos órganos de representación da galeguidade.

2. O exercicio dos dereitos e a participación das comuni-
dades galegas en accións que busquen o desenvolvemento
económico de Galicia realizaranse a través dos órganos de
representación da galeguidade, de acordo cos seus estatutos
e segundo se determine regulamentariamente.

TÍTULO III
Actuacións a favor da galeguidade que desenvolverá a

Comunidade Autónoma de Galicia

Artigo 25. Actuacións no ámbito social

No ámbito social, a Comunidade Autónoma de Galicia
desenvolverá, principalmente, as seguintes actuacións: 

a) Actuacións socioasistenciais de carácter individual.

A Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas
súas políticas e normativas, establecerá os medios axeitados
para axudar de forma individual e extraordinaria os/as gale-
gos/as residentes fóra de Galicia, no caso de extrema nece-
sidade ou de risco de exclusión social.

b) Actuacións de apoio ás iniciativas asistenciais das
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia.

A Comunidade Autónoma de Galicia determinará as
medidas de apoio ás comunidades galegas e aos centros
colaboradores da galeguidade a favor dos/das galegos/as
residentes no seu ámbito de actuación, con especial aten-
ción aos/ás maiores e ás persoas que se atopen en situa-
ción de extrema necesidade ou en risco de exclusión
social.

c) Actuacións de apoio ás actividades sociais promovidas
polas comunidades galegas.

A Comunidade Autónoma de Galicia determinará as
medidas de apoio e de colaboración naquelas accións pro-
movidas polas comunidades galegas asentadas fóra de Gali-
cia que persigan a mellor integración e participación dos/das
galegos/as residentes no seu ámbito de actuación, na vida da

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

22428

Número 101
14 de maio de 2013



propia comunidade e na dos países ou comunidades autóno-
mas españolas de acollida e as súas xentes.

d) Actuacións de apoio á constitución de novas comuni-
dades galegas.

A Comunidade Autónoma de Galicia fomentará e pres-
tará apoio e asesoramento para a constitución de novas enti-
dades fóra de Galicia, promovidas en lugares en que o asen-
tamento de galegos/as o demande e non houber outras xa
constituídas.

d bis) Convenios para a prestación de servizos.

A Xunta de Galicia poderá asinar coas comunidades gale-
gas no exterior recoñecidas como tales convenios de colabo-
ración para a prestación de servizos, sempre que se acredite
na materia obxecto destes a súa cualificación e experiencia
na xestión dos asuntos colectivos e o seu dinamismo.

Artigo 26. Actuacións no ámbito da igualdade de xénero

A Comunidade Autónoma promoverá a igualdade entre
as mulleres e os homes galegos residentes no exterior e
determinará as medidas de apoio ás comunidades galegas e
aos centros colaboradores da galeguidade para este fin.

Artigo 27. Actuacións no ámbito cultural

No ámbito cultural, a Comunidade Autónoma de Gali-
cia, en colaboración coas comunidades galegas asentadas
fóra de Galicia, desenvolverá, entre outras, as seguintes
actuacións: 

a) Actuacións de fomento e de promoción no eido cultural.

A Comunidade Autónoma de Galicia organizará, a través
das comunidades galegas e coa colaboración de institucións
especializadas, servizos didácticos e audiovisuais que facili-
ten o coñecemento da lingua, da cultura e das tradicións de
Galicia. 

b) Fondo editorial.

A Comunidade Autónoma de Galicia garantirá a adquisi-
ción, con destino ás comunidades galegas, dun fondo edito-

rial tendente a facilitar o coñecemento da historia, da arte, da
lingua e da realidade social de Galicia. 

O Consello de Comunidades Galegas colaborará coa
Xunta de Galicia no establecemento dos criterios para a
composición e a distribución entre estas do citado
fondo. 

c) Formación.

No marco das competencias da Comunidade Autónoma,
a Xunta de Galicia promoverá, en cooperación coas comu-
nidades galegas, o coñecemento e a formación na lingua, na
historia e na cultura galegas nos territorios onde as comuni-
dades galegas estean asentadas.

d) Medios de comunicación da galeguidade.

A Comunidade Autónoma de Galicia promoverá aqueles
medios de comunicación orientados aos/ás galegos/as asen-
tados/as fóra de Galicia, así como as iniciativas de comuni-
cación das propias comunidades galegas. 

e) Intercambios.

A Comunidade Autónoma de Galicia fomentará a inte-
rrelación e os intercambios de carácter educativo e cultural
dirixidos ás comunidades galegas asentadas fóra de Galicia,
co obxecto de favorecer o coñecemento da realidade social,
económica e cultural de Galicia.

f) Plataforma tecnolóxica.

A Comunidade Autónoma de Galicia poñerá á disposi-
ción das comunidades e das entidades galegas asentadas
fóra de Galicia e dos/das cidadáns/ás galegos/as residentes
fóra de Galicia unha plataforma tecnolóxica para comuni-
car, informar e intercambiar coñecemento coas comunida-
des e coas entidades galegas asentadas fóra da nosa comu-
nidade. Ademais, fomentará o uso de aplicacións informáti-
cas para a xestión, administración, contabilidade e
comunicacións das propias comunidades galegas asentadas
fóra de Galicia.

g) Actuacións en defensa e protección do patrimonio por
parte da administración. 
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A Comunidade Autónoma de Galicia colaborará na pre-
servación e conservación do patrimonio cultural das comu-
nidades galegas asentadas fóra de Galicia e velará polo seu
destino no caso da disolución destas.

Nos casos en que a normativa o permita, aquel patri-
monio cultural e, de forma especial, o documental, sonoro
e inmaterial que para a súa preservación deba ser conser-
vado en Galicia será destinado, segundo o caso, ao
Arquivo da Emigración Galega e ao Arquivo Sonoro de
Galicia, órganos dependentes do Consello da Cultura
Galega, que velará pola súa conservación, catalogación e
difusión.

A Xunta de Galicia velará pola conservación do patri-
monio da colectividade galega no exterior, así como polo
mantemento da memoria histórica dos galegos e das galegas
emigrados, mediante as seguintes accións:

1) Catalogación e inventario do patrimonio galego no
exterior, especialmente das entidades e centros galegos. 
2) Posta en valor do legado da emigración coa declara-

ción de patrimonio universal de Galicia a aqueles centros e
entidades centenarias. 
3) Difusión e posta en valor do patrimonio material e

inmaterial da emigración galega coa creación dunha rede
virtual e con accións de recoñecemento.

h) Centro de Referencia da Emigración Galega e da
Galeguidade.

A Comunidade Autónoma de Galicia promoverá, de
acordo coas súas políticas, normativa e dispoñibilidade orza-
mentaria, a creación dun centro de referencia documental e
museístico sobre a emigración, a súa memoria e a galegui-
dade, a partir dos fondos do Consello da Cultura Galega e
dos que as propias comunidades galegas ou particulares
poñan á súa disposición.

h bis) Integración.

A Comunidade Autónoma de Galicia fomentará e
prestará apoio ás comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia para o desenvolvemento de actividades condu-
centes a facilitar a chegada e integración dos galegos e
galegas que emigran ao exterior e, así mesmo, para faci-

litar o proceso de retorno das persoas que deciden volver
a Galicia.

Artigo 28. Actuacións no ámbito económico

1. No marco das competencias da Comunidade Autó-
noma, a Xunta de Galicia promoverá e favorecerá as rela-
cións entre o empresariado galego radicado en Galicia e o
residente no exterior, buscando a súa maior efectividade a
través dos plans, programas e accións da Xunta de Galicia
que permitan a incorporación do potencial emprendedor,
económico e empresarial da cidadanía residente no exterior
ás políticas económicas propias de Galicia.

2. A Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seus
órganos e entidades instrumentais do sector público autonó-
mico, en colaboración cos axentes económicos e coas comu-
nidades galegas asentadas fóra de Galicia e cos seus mem-
bros, fomentará o desenvolvemento de foros, feiras e demais
actividades que persigan o coñecemento e a mellora da rea-
lidade económica de Galicia nos territorios onde estean
asentadas e a súa internacionalización e desenvolvemento.

2 bis. A Comunidade Autónoma de Galicia, no marco das
súas competencias, promoverá, en cooperación coas comu-
nidades galegas asentadas fóra de Galicia, a formación e a
capacitación ocupacional e empresarial dos galegos e gale-
gas residentes fóra de Galicia.

Artigo 29. Alcance

As actuacións previstas neste capítulo V e outras que se
poidan desenvolver nos eidos social, cultural, de igualdade
de xénero e económico en prol das comunidades galegas e
da súa relación con Galicia poderán ser obxecto de desen-
volvemento regulamentario. 

TÍTULO IV
Do Rexistro da Galeguidade

Artigo 30. Creación do Rexistro

1. Créase o Rexistro da Galeguidade, adscrito ao órgano
competente da Comunidade Autónoma en materia de emi-
gración, no cal poderán inscribirse as entidades galegas
asentadas fóra de Galicia recoñecidas nesta lei.
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2. O Rexistro da Galeguidade será único para toda a
Comunidade Autónoma e contará con tantas seccións como
se recoñecen no artigo 33.

3. No Rexistro serán inscritas de oficio, na súa corres-
pondente sección, as entidades galegas que teñan recoñecida
a súa galeguidade ou condición de centro colaborador da
galeguidade de conformidade co disposto nesta lei. As
demais entidades serán inscritas na correspondente sección
por instancia de parte.

4. Os datos do Rexistro serán públicos e o acceso a eles
polos/as cidadáns/ás exercerase nos termos e nas condicións
establecidos no artigo 37 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común. 

O tratamento dos datos de carácter persoal que se con-
teñan no Rexistro da Galeguidade realizarase de acordo co
previsto na normativa vixente en materia de protección de
datos.

5. A inscrición no Rexistro non validará os actos nulos
nin os datos incorrectos.

6. A estrutura e o funcionamento do Rexistro da Gale-
guidade serán determinados regulamentariamente.

Artigo 31. Funcións

Son funcións do Rexistro:

1. A inscrición das entidades galegas e dos actos inscriti-
bles establecidos nesta lei e demais normativa de desenvol-
vemento.

2. O depósito e o arquivamento da documentación a
que se refire esta lei e a normativa de desenvolve-
mento.

3. A solicitude de documentación, a emisión de informes
e certificados e a elevación de propostas de recoñecemento
ou de cancelación.

4. Calquera outra función que se lle atribúa regulamenta-
riamente.

Artigo 32. Datos inscritibles

1. As entidades galegas teñen a obriga de comunicar ao
Rexistro da Galeguidade todas aquelas circunstancias relati-
vas ás ditas entidades que requiran inscrición, segundo o que
se estableza regulamentariamente.

2. En todo caso, deberá deixarse constancia no Rexistro
da Galeguidade dos actos e dos documentos seguintes:

a) A acta fundacional ou a documentación equivalente.
b) Os estatutos e os acordos de modificación.
c) A documentación acreditativa de recoñecemento das

entidades, de conformidade co ordenamento xurídico do
Estado en que estean establecidas.
d) O nomeamento, a suspensión, o cesamento ou a

renuncia dos membros dos órganos directivos.
e) A constitución, a modificación, a unión, a fusión, a

escisión ou a extinción da entidade.
f) A denominación e os símbolos das entidades inscritas.

A denominación e os símbolos das entidades galegas non
poderán incluír termo ou expresión que induza a erro ou a
confusión sobre a súa propia identidade ou sobre a clase ou a
natureza desta, en especial mediante a adopción de palabras,
conceptos ou símbolos, acrónimos e similares propios de per-
soas xurídicas diferentes, sexan ou non de natureza asociativa.

Non serán admisibles as denominacións que inclúan
expresións contrarias ás leis ou que poidan supoñer vulnera-
ción dos dereitos fundamentais das persoas nin se aceptarán
denominacións pexorativas ou que atenten contra a dignidade
individual e colectiva de Galicia e/ou dos galegos e galegas.

Tampouco poderá coincidir, ou asemellarse de maneira
que poida crear confusión, con ningunha outra previamente
inscrita no Rexistro da Galeguidade, nin con calquera outra
persoa xurídica pública ou privada, nin con entidades pree-
xistentes, sexan ou non de nacionalidade española, nin con
persoas físicas, salvo co consentimento expreso do/da inte-
resado/a ou dos/das seus/súas sucesores/as, nin cunha marca
rexistrada notoria, salvo que o solicite o/a titular desta ou se
faga co seu consentimento.

g) O domicilio social e os datos postais, telefónicos e
telemáticos.
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3. As entidades galegas deberán comunicar ao Rexistro
da Galeguidade calquera modificación que afecte os datos
sinalados no punto segundo. A falta de tal comunicación
poderá comportar a suspensión dos dereitos establecidos
nesta lei, de conformidade co procedemento que se estableza
regulamentariamente.

Artigo 33. Organización

1. O Rexistro da Galeguidade organízase nas seguintes
seccións:

a) Comunidades galegas.
b) Centros colaboradores da galeguidade.
c) Federacións de comunidades e de entidades.
d) Centros de estudo e de difusión da cultura galega.
e) Redes sociais relacionadas coa galeguidade.

2. Poderán crearse outras seccións regulamentariamente.

Artigo 34. Cancelación da inscrición

1. A inscrición dunha entidade galega poderá ser cance-
lada de oficio ou por instancia de parte, nos seguintes casos:

a) Por revogación do recoñecemento como entidade
galega por incumprimento dos requisitos establecidos para
tal recoñecemento.
b) Por extinción ou por disolución da entidade.
c) Por incumprimento reiterado dos fins e das obrigas

establecidas nesta lei e na normativa regulamentaria de des-
envolvemento.
d) Por inactividade da entidade por un período de dous

anos debidamente probada.
e) Por incumprimento da obriga de comunicar e de acre-

ditar calquera modificación da documentación que se deter-
mine regulamentariamente.
f) Por sentenza xudicial firme que declare a falsidade de

datos ou de documentos que consten na inscrición.
g) Por cancelación ou por perda de eficacia das autoriza-

cións preceptivas outorgadas no seu día polos organismos
competentes para a súa válida constitución.
h) Por realización de accións ou omisións en materia de

subvencións tipificadas como infraccións moi graves pola
normativa vixente da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de subvencións.

i) Por aqueloutras causas de cancelación que se estable-
zan regulamentariamente.

2. Nos procedementos de revogación iniciados de ofi-
cio pola administración deberase dar audiencia ao intere-
sado.

TÍTULO V
Do Consello de Comunidades Galegas

Artigo 35. Natureza xurídica

1. O Consello de Comunidades Galegas é o órgano cole-
xiado de representación e de participación das comunidades
galegas asentadas fóra de Galicia.

2. O Consello terá carácter deliberante e exercerá fun-
cións consultivas e de asesoramento á Administración auto-
nómica para os efectos de cumprir os fins desta lei. 

3. O Consello de Comunidades Galegas adscríbese ao
órgano competente en materia de emigración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, que exercerá as funcións reco-
ñecidas nesta lei.

4. As previsións contidas neste título, en relación co
Consello de Comunidades Galegas, serán obxecto do corres-
pondente desenvolvemento regulamentario.

Artigo 36. Funcións do Consello de Comunidades Galegas

1. Son funcións do Consello de Comunidades Galegas as
seguintes:

a) Elaborar e presentar informes, propostas e recomen-
dacións en materia de emigración e de galeguidade á Comu-
nidade Autónoma de Galicia, a través do órgano competente
en materia de emigración.
b) Canalizar as propostas que, en materia de emigración

e de galeguidade, xurdan das comunidades galegas asenta-
das fóra de Galicia.
c) Coñecer e informar as comunidades galegas das

disposicións normativas que en materia de emigración
e de galeguidade as afecten, en especial das elaboradas
pola Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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d) Establecer canles de colaboración con outros órganos
de participación de emigrantes similares existentes no
Estado español.
e) Calquera outra función que lle poida corresponder

conforme esta lei e normativa de desenvolvemento, e que
non estea expresamente atribuída a outros órganos. 

2. As propostas, os acordos, os informes ou as recomen-
dacións dos órganos do Consello serán canalizadas polo seu
presidente a través do órgano administrativo competente en
materia de emigración da Xunta de Galicia.

3. Todos os órganos da Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia quedan vinculados a colabo-
rar co Consello de Comunidades Galegas no exercicio
das súas funcións, dentro do seu ámbito de competen-
cias. 

Artigo 37. Composición

1. O Consello de Comunidades Galegas terá a seguinte
composición:

a) Presidencia:

O/A presidente/a da Xunta de Galicia.

b) Vicepresidencia: 

A persoa titular do órgano competente en materia de emi-
gración da Xunta de Galicia.

c) Vogais:

1º) As persoas titulares dos órganos e representantes das
entidades instrumentais do sector público autonómico de
Galicia con competencias en materia de:

Presidencia e administración pública.
Educación e ordenación universitaria.
Industria e comercio.
Traballo e servizos sociais.
Xuventude.
Muller e igualdade.
Cultura.
Sanidade

Relacións exteriores e cooperación internacional.
Deporte.
Turismo.

2º) Unha persoa representante do Consello da Cultura
Galega.
3º) Unha persoa representante da Real Academia Galega.
4º) Unha persoa representante do Sistema universitario

de Galicia.
5º) Unha persoa representante de cada unha das comuni-

dades galegas inscritas no Rexistro da Galeguidade.

d) Secretaría: 

Actuará como secretario/a do Consello de Comunidades
Galegas, con voz pero sen voto, un/unha funcionario/a
nomeado/a polo/a titular do órgano da Xunta de Galicia
competente en materia de emigración.

2. No caso de ausencia ou de enfermidade e, en xeral,
cando concorra algunha causa xustificada, os membros titu-
lares do Consello de Comunidades Galegas poderán ser
substituídos polos seus suplentes. 

Artigo 38. Funcións da Presidencia do Consello de Comu-
nidades Galegas

1. Son funcións da Presidencia do Consello de Comuni-
dades Galegas:

a) Exercer a superior representación do Consello.
b) Convocar, presidir, dirixir e suspender, por causas

xustificadas, as sesións dos seus órganos e adoptar as medi-
das que coide pertinentes para a súa boa marcha.
c) Dirimir os empates co seu voto para efectos de adop-

tar acordos.
d) Nomear os/as vogais representantes das distintas

áreas xeográficas na Comisión Delegada, logo da súa
elección.
e) Someter á consideración do Pleno e da Comisión

Delegada cantas propostas considere oportunas para cumprir
mellor os fins desta lei.
f) Aprobar a orde do día das sesións dos órganos do Con-

sello de Comunidades Galegas. 
g) Visar as actas e as certificacións dos acordos dos órga-

nos do Consello de Comunidades Galegas.
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h) Decidir o lugar de celebración do Pleno do Consello
de Comunidades Galegas, logo da consulta á Comisión
Delegada. 
h bis) Asegurar o cumprimento desta lei e da normativa

de desenvolvemento.
i) Exercer cantas outras funcións sexan inherentes á súa con-

dición de presidente/a do Consello de Comunidades Galegas.

2. Nos casos de vacante, ausencia, enfermidade ou outra
causa legal o/a presidente/a será substituído/a polo/a vice-
presidente/a.

Artigo 39. Funcións da Vicepresidencia do Consello de
Comunidades Galegas

1. Son funcións da Vicepresidencia do Consello de
Comunidades Galegas:

a) Exercer as funcións atribuídas ao/á presidente/a do
Consello de Comunidades Galegas no caso de ausencia,
vacante, enfermidade ou outra causa legal.
b) Todas aquelas que sexan delegadas polo/a presidente/a. 
c) Asistir o/a presidente/a nas correspondentes sesións do

Consello.

2. As funcións da vicepresidencia non serán delegables.
No caso de ausencia do/da presidente/a e do/da vicepresi-
dente/a, vacante, enfermidade ou outra causa legal, exercerá
as funcións da Presidencia do Consello a persoa que designe
o/a presidente/a de entre os restantes membros vogais.

Artigo 40. Funcións dos/das vogais

1. Son funcións dos/das vogais do Consello de Comuni-
dades Galegas:

a) Participar nos debates do Pleno do Consello de Comu-
nidades Galegas.
b) Exercer o seu dereito a voto e formular o seu voto par-

ticular, así como expresar o sentido do seu voto e os motivos
que o xustifican.
c) Formular rogos e preguntas.
d) Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición. 

2. Os/As vogais representantes das comunidades galegas
no Pleno do Consello de Comunidades Galegas elixirán,

cada un/unha dentro da súa área xeográfica, as comunidades
galegas que os/as representarán na Comisión Delegada do
Consello de Comunidades Galegas.

3. Para o desenvolvemento das súas funcións, recibirán
con anticipación suficiente, como mínimo respectando os
prazos previstos no artigo 17.1 da Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administra-
ción xeral e do sector público autonómico de Galicia, as con-
vocatorias das reunións coa inclusión da orde do día e coa
información sobre os temas que figuren nela.

Artigo 41. Funcións da Secretaría do Consello de Comuni-
dades Galegas

Son funcións da Secretaría do Consello de Comunidades
Galegas:

1. Asistir ás reunións do Consello con voz pero sen voto.

2. Efectuar a convocatoria das sesións por orde do/da pre-
sidente/a, así como as citacións aos membros do Consello.

3. Recibir os actos de comunicación dos membros do
Consello e realizar as notificacións, as peticións de datos, as
rectificacións ou calquera outra clase de escritos de que deba
ter coñecemento.

4. Preparar o despacho dos asuntos e redactar as actas
das sesións.

5. Expedir as acreditacións que habiliten os/as vogais
representantes das comunidades galegas inscritas no Rexis-
tro da Galeguidade para asistiren ao Pleno do Consello de
Comunidades Galegas.

6. Expedir certificacións das consultas, dos ditames e dos
acordos aprobados.

7. Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condi-
ción de secretario/a.

Artigo 42. Funcionamento

1. O Consello de Comunidades Galegas funcionará en
Pleno ou en Comisión Delegada.
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2. Poderán constituírse comisións de estudo no seo do
Consello de Comunidades Galegas para tratar dos asuntos
propios que se lles encomenden e elevar propostas ao Pleno
ou á Comisión Delegada para o seu debate e aprobación. 

3. O funcionamento do Consello de Comunidades Gale-
gas someterá a súa actuación aos principios de eficiencia,
eficacia e economía.

4. O funcionamento do Consello de Comunidades Gale-
gas desenvolverase segundo o previsto nesta lei e nas dispo-
sicións que a desenvolvan. No non previsto na súa regula-
mentación específica, observarase o disposto (...) na sección
3.ª do capítulo I do título I da Lei 16/2010, do 17 de decem-
bro, de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia.

CAPÍTULO I
Do Pleno do Consello de Comunidades Galegas

Artigo 43. Atribucións

1. Son atribucións do Pleno do Consello de Comunida-
des Galegas:

a) Deliberar sobre os asuntos contidos na orde do día da
convocatoria e, en particular, sobre os informes, os estudos
e as propostas que sexan sometidos ao seu exame e conside-
ración.
b) Establecer os criterios xerais a que se terá que suxei-

tar a actuación da Comisión Delegada do Consello de
Comunidades Galegas durante o período do seu mandato.
c) Aprobar as correspondentes memorias anuais elabora-

das pola Comisión Delegada, nas cales se dá conta da aplica-
ción efectiva desta lei, e propoñer á Xunta de Galicia as medi-
das convenientes para o mellor cumprimento dos seus fins.
d) Elaborar e presentar informes, propostas e recomen-

dacións en materia de emigración e de galeguidade á Comu-
nidade Autónoma de Galicia, a través do/da seu/súa presi-
dente/a.
e) Ser informado das disposicións normativas que en

materia de emigración e de galeguidade desenvolvan as dife-
rentes administracións.
f) Calquera outra función que lle poida corresponder

conforme esta lei e a normativa de desenvolvemento, e que
non estea expresamente atribuída a outros órganos. 

2. As propostas, os acordos ou as suxestións do Pleno
serán canalizadas polo/a seu/súa presidente/a a través do
órgano competente en materia de emigración da Xunta de
Galicia.

Artigo 44. Composición

O Pleno do Consello de Comunidades Galegas estará
composto por todos os seus membros, enunciados no artigo
37 deste título.

Artigo 45. Funcionamento

1. As convocatorias do Pleno do Consello de Comunida-
des Galegas corresponden ao/á seu/súa presidente/a. Serán
publicadas no Diario Oficial de Galicia mediante resolución
da consellaría, do centro directivo ou da entidade do sector
público autonómico competente en materia de emigración.

2. O Pleno reunirase en sesións ordinarias coa periodici-
dade que se determine regulamentariamente, e, en sesións
extraordinarias, cando o/a presidente/a o considere necesario
ou o soliciten as dúas terceiras partes dos seus membros.

3. Poderanse incluír e tratar nas sesións do Pleno os
asuntos relacionados coas súas funcións nos termos previs-
tos no artigo 19.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia.

4. O funcionamento do Consello de Comunidades Gale-
gas someterá a súa actuación aos principios de eficacia, efi-
ciencia e economía. 

5. O lugar de celebración dos plenos do Consello de
Comunidades Galegas será determinado polo/a presi-
dente/a e celebrarase en Galicia ou nunha localidade que
teña, polo menos, unha comunidade galega asentada no seu
territorio.

Artigo 46. Constitución do Pleno do Consello de Comuni-
dades Galegas

1. O Pleno quedará validamente constituído en pri-
meira convocatoria sempre que estean presentes o/a presi-
dente/a e o/a secretario/a ou, de ser o caso, aqueles/as que
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os/as substitúan, e a metade polo menos dos seus mem-
bros. En segunda convocatoria, quedará validamente cons-
tituído sexa cal for o número de membros asistentes, sem-
pre que estean presentes o/a presidente/a e o/a secreta-
rio/a.

2. Os/As representantes das comunidades galegas acredi-
tarán a súa representación por certificación do órgano com-
petente segundo os seus estatutos.

3. Poderán incorporarse ás sesións do Pleno, con voz
pero sen voto, aquelas persoas que o/a presidente/a do
Consello de Comunidades Galegas xulgue oportuno que
asistan pola súa relevancia nas materias que se vaian tra-
tar.

Artigo 47. Acordos

Os acordos do Pleno do Consello de Comunidades Gale-
gas serán adoptados por maioría simple dos membros asis-
tentes ao Pleno. No caso de empate, será dirimente o voto
do/da presidente/a.

CAPÍTULO II
Da Comisión Delegada do Consello de Comunidades

Galegas

Artigo 48. Atribucións

1. Son atribucións da Comisión Delegada do Consello de
Comunidades Galegas:

a) Asumir as funcións que corresponden ao Pleno do
Consello de Comunidades Galegas no período en que este
órgano non estea reunido.
b) Preparar as sesións do Pleno, tanto ordinarias como

extraordinarias, fixando os relatorios que se deban estudar e
discutir nel.
c) Someter á aprobación do/da presidente/a aqueles

asuntos que os membros da Comisión consideren que deben
ser incluídos na orde do día, tanto do Pleno como da Comi-
sión Delegada.
d) Elaborar a memoria anual que preceptúa o artigo 43,

alínea d), desta lei, tendo en conta a proposta presentada
polo órgano competente en materia de emigración da Xunta
de Galicia.

e) Elaborar informes e consultas previos á aprobación
polo Consello de Goberno da Xunta de Galicia do recoñece-
mento da galeguidade ás entidades galegas asentadas fóra de
Galicia. 
Estes informes e consultas elevaranse ao órgano compe-

tente en materia de emigración da Xunta de Galicia. 
f) Manter a comunicación coas comunidades galegas e

recoller aqueles asuntos que sexan considerados de interese
polas comunidades galegas da súa área xeográfica específica
e dar traslado deles ao órgano competente en materia de
emigración da Xunta de Galicia.
g) Informar as comunidades galegas de todos aqueles

asuntos relacionados co ámbito da emigración e da galegui-
dade. 
h) Informar o Pleno do Consello de Comunidades Gale-

gas das actuacións desenvolvidas durante o seu período de
funcionamento.
i) Aqueloutras funcións que lle sexan delegadas polo

Pleno do Consello de Comunidades Galegas.

2. A Comisión Delegada do Consello de Comunidades
Galegas será elixida e renovada na forma que se determine
regulamentariamente, de acordo co previsto nesta lei. 

Artigo 49. Composición

1. A Comisión Delegada estará composta por:

a) O/A presidente/a do Consello de Comunidades Galegas.
b) O/A vicepresidente/a do Consello de Comunidades

Galegas.
c) Catro comunidades galegas en representación das

asentadas nas comunidades autónomas de España. 
d) Catro comunidades galegas en representación das

asentadas fóra de España en países de Europa, África e Asia.
e) Catro comunidades galegas en representación das

asentadas en países de América e Oceanía.
f) Un representante por cada comunidade galega inscrita

no Rexistro da Galeguidade que teña máis de 20.000
socios/as galegos/as e que cumpra co sinalado para elas no
artigo 8.2 desta lei para o seu recoñecemento. 

2. Nos casos de delegación do/da presidente/a,
vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa legal,
actuará como tal o/a vicepresidente/a do Consello de
Comunidades Galegas. 
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Artigo 50. Funcionamento

1. A convocatoria da Comisión Delegada corresponde
ao/á presidente/a do Consello de Comunidades Galegas.

2. Reunirase en sesión ordinaria con periodicidade anual
e na forma que regulamentariamente se determine. En
sesións extraordinarias, por convocatoria do/da presidente/a
cando este/a o considere necesario pola transcendencia dos
asuntos que se vaian tratar ou cando o solicite a metade, polo
menos, dos seus membros.

3. O/A presidente/a fixará a orde do día, que se comu-
nicará xunto coa convocatoria e coa documentación
necesaria dos asuntos que se vaian tratar con anticipa-
ción suficiente, como mínimo respectando os prazos pre-
vistos no artigo 17.1 da Lei 16/2010, do 17 de decembro,
de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia, a través
do órgano competente en materia de emigración da
Xunta de Galicia.

4. A titularidade da representación nas sesións da
Comisión Delegada corresponde ás comunidades galegas
electas no Pleno, sendo estas comunidades as que desig-
narán o/a seu/súa representante de conformidade cos seus
regulamentos.

5. O/A presidente/a do Consello de Comunidades Gale-
gas, ou o/a vicepresidente/a por delegación daquel/a, deci-
dirá o lugar de celebración da Comisión Delegada do Con-
sello de Comunidades Galegas, tendo en conta os principios
recollidos no artigo 45.5 desta lei.

6. A Administración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia dotará os membros da Comisión Delegada dos medios
tecnolóxicos necesarios para facilitar o cumprimento das
súas funcións e a permanente información e comunicación
entre si e coas correspondentes comunidades galegas que
representan e os restantes órganos do Consello.

Artigo 51. Acordos

Os acordos serán adoptados por maioría simple dos
membros asistentes. No caso de empate, será dirimente o
voto do/da presidente/a.

TÍTULO VI
Do retorno

Artigo 52. Retorno

Para os efectos desta lei enténdese por retorno o traslado
das persoas ás que se refire o artigo 53 desta lei desde o país de
residencia fóra de España á Comunidade Autónoma de Galicia
co fin de fixar nela a súa residencia con carácter definitivo.

Artigo 53. Condición de galego/a retornado/a

1. Terán a condición de galego/a retornado/a as persoas
galegas e nacidas en Galicia que residindo fóra de España
retornen á Comunidade Autónoma galega, sempre que cum-
pran o disposto nesta lei. 

2. Asimílanse a galegos/as retornados/as para os efectos
previstos nesta lei os cónxuxes ou as persoas con unión aná-
loga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e naci-
das en Galicia con residencia no estranxeiro que residindo
fóra de España se establezan na Comunidade Autónoma de
Galicia e cumpran o disposto nesta lei.

Artigo 54. Requisitos para adquirir a condición de galego/a
retornado/a

Os requisitos, con carácter xeral, para adquirir a condi-
ción de galego/a retornado/a son os seguintes:

a) Ser galego/a e nacido/a en Galicia. 

b) Acreditar ou ter relación filial, conxugal ou análoga á
conxugal, segundo o disposto no artigo 53.2 desta lei.

c) Estar en posesión da nacionalidade española e estar
vinculado/a a un concello galego no padrón de residentes no
exterior antes do retorno.

d) Estar empadroado/a nun municipio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

O período de tempo de residencia no exterior, os requisi-
tos e outras condicións particulares, así como o procede-
mento para adquirir a condición de galego/a retornado/a,
determinaranse regulamentariamente.
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Artigo 54 bis). Revogación do recoñecemento

1. A revogación do recoñecemento da condición de
galego/a retornado/a poderá incoarse de oficio.

2. Cando as persoas galegas retornadas incumpran os
requisitos establecidos nesta lei e na súa normativa de des-
envolvemento para o recoñecemento da condición de
galego/a retornado/a, o órgano competente incoará de oficio
a revogación do seu recoñecemento.

3. O acordo de revogación será adoptado polo órgano
competente para o seu recoñecemento, logo da audiencia á
persoa interesada. 

Artigo 54 ter). Perda da condición de galego/a retornado/a

Unha vez recoñecida a condición de galego/a retor-
nado/a, perderase polas seguintes causas:

1. Ter transcorrido un prazo, que se determinará regula-
mentariamente, desde a data de baixa da matrícula consular
do último país de residencia fóra de España.

2. Deixar de residir na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Incumprir algún dos requisitos establecidos nesta lei e
na normativa de desenvolvemento.

Artigo 54 quater). Actuacións no ámbito do retorno

A Comunidade Autónoma de Galicia promoverá medi-
das de apoio nos ámbitos educativo, laboral e social que
favorezan o retorno a Galicia dos/das galegos/as residentes
no exterior e facilitará a súa integración na sociedade galega
nos termos que regulamentariamente se determinen.

O Goberno galego, no ámbito das súas competencias, des-
envolverá actuacións específicas para facilitar o regreso e a
integración social da cidadanía galega retornada tales como: 

a) Promover, en colaboración co resto de administra-
cións, unha política integral de retorno mediante o aprovei-
tamento eficaz e eficiente dos recursos públicos. 

b) Promover medidas que faciliten o acceso á vivenda. 

c) Asinar convenios con empresas ou colectivos empre-
sariais e sindicais para facilitar o retorno de traballadores e
traballadoras. 

d) Calquera outra acción que considere conveniente no
marco desta lei.

Artigo 54 quinquies). Dereito á información para o retorno

A cidadanía galega residente no exterior que desexe retor-
nar ten dereito a obter información e asesoramento encami-
ñado a promover a inserción laboral e social, tanto no lugar
de residencia no exterior como na súa chegada a Galicia.

Artigo 54 sexies). Prestacións

As persoas retornadas que cumpran os requisitos esixi-
dos nos programas e accións correspondentes poderán acce-
der a prestacións educativas, sanitarias e socioasistenciais
cando fixasen a súa residencia na Comunidade Autónoma de
Galicia tras o retorno.

TÍTULO VII
Dos acordos de cooperación e dos tratados internacionais

Artigo 54 septies). Impulso da acción do Estado en materia
social e cultural

A Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do reco-
llido nos artigos 7.2 e 35.3 do Estatuto de autonomía de
Galicia, poderá solicitar do Estado español que celebre e
presente para a súa autorización, se é o caso, ás Cortes
Xerais tratados ou convenios que permitan o establecemento
de relacións de carácter social e/ou cultural con outros Esta-
dos con que manteña particulares vínculos culturais ou lin-
güísticos ou onde existan comunidades galegas co fin de
fomentar e promover os valores sociais e culturais do pobo
galego.

Artigo 54 octies. Comunidades autónomas

A Comunidade Autónoma de Galicia, para o mellor cum-
primento dos principios recollidos nesta lei, poderá establecer
acordos ou convenios de cooperación con outras comunidades
autónomas, logo da autorización das Cortes Xerais, segundo o
establecido no artigo 35.2 do Estatuto de autonomía de Galicia.
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Artigo 54 novies. Censo de cidadáns/ás galegos/as residen-
tes no exterior

A Xunta de Galicia, co obxectivo de poder articular polí-
ticas de apoio aos/ás cidadáns/ás galegos/as residentes no
exterior, solicitará, se procede, a colaboración do Estado
español para elaborar e actualizar un censo de galegos e
galegas residentes no exterior coa periodicidade que rexe
para o padrón municipal de habitantes.

Disposición adicional única. Constitución do Consello de
Comunidades Galegas

A constitución do Consello de Comunidades Galegas ao
abeiro desta lei terá lugar cando se cumpra o prazo legal de
funcionamento do XI Consello de Comunidades Galegas
creado pola Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da
galeguidade.

Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio da
representación no Consello de Comunidades Galegas

Ata a efectiva constitución do Consello de Comunidades
Galegas ao abeiro desta lei, seguirá en funcionamento o
Consello de Comunidades Galegas creado pola Lei 4/1983,
do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, que se
rexerá pola normativa que lle resultaba aplicable no
momento da entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio de pro-
cedementos de recoñecemento iniciados con anterioridade á
entrada en vigor desta lei

Os procedementos de recoñecemento da galeguidade ás
comunidades galegas e a outras entidades galegas iniciados
con anterioridade á entrada en vigor desta lei tramitaranse de
conformidade co disposto nela.

Disposición transitoria terceira. Réxime transitorio das
comunidades galegas inscritas e recoñecidas

1. As comunidades galegas recoñecidas ao abeiro da Lei
4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade,
conservarán a súa condición e causarán inscrición de oficio
no Rexistro da Galeguidade, sempre que cumpran os requi-
sitos que esta lei establece.

2. No caso de teren que acreditar os requisitos para pro-
ceder á súa inscrición, poderán facelo desde a entrada en
vigor desta lei e durante un período de seis meses.

Disposición transitoria cuarta. Réxime transitorio das
entidades galegas recoñecidas ao abeiro do Decreto
195/1991

As entidades recoñecidas ao abeiro da disposición adi-
cional do Decreto 195/1991, do 30 de maio, polo que se
modifica o Regulamento de organización e funciona-
mento do Consello de Comunidades Galegas, e que
estean inscritas no Rexistro de Comunidades Galegas,
inscribiranse de oficio na sección correspondente do
Rexistro da Galeguidade se cumpren os requisitos esta-
blecidos nesta lei.

Disposición transitoria cuarta bis). Réxime transitorio
de representación no Consello de Comunidades Gale-
gas das entidades resultantes dun proceso de unión ou
fusión

1. De conformidade co previsto no artigo 19.2 desta lei e
coa finalidade de promover a unión ou fusión de entidades
inscritas no Rexistro da Galeguidade, durante un período
transitorio de dous mandatos, contado desde a celebración
do Pleno do Consello de Comunidades Galegas seguinte ao
proceso de unión ou fusión, o dereito de voto no citado Con-
sello do representante da entidade resultante dun proceso de
unión ou fusión será un voto cualificado equivalente a igual
número de comunidades galegas participantes no proceso de
unión ou fusión.

2. O establecido no punto anterior será aplicable aos pro-
cesos de unión ou fusión iniciados a partir do 1 de xaneiro
de 2013.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogados a Lei 4/1983, do 15 de xuño, de
recoñecemento da galeguidade; o Decreto 3/1987, do 8 de
xaneiro, polo que se adscribe o Rexistro de Comunidades
Galegas asentadas fóra de Galicia á Dirección Xeral de
Relacións coas Comunidades Galegas e se establece o
procedemento para solicitar o recoñecemento da galegui-
dade e a posterior inscrición no Rexistro; o Decreto
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4/1987, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regula-
mento de organización e funcionamento do Consello de
Comunidades Galegas; o Decreto 195/1991, do 30 de
maio, polo que se modifica o Regulamento de organiza-
ción e funcionamento do Consello de Comunidades Gale-
gas; o Decreto 261/1992, do 17 de setembro, polo que se
amplía a composición da Comisión Delegada do Consello
de Comunidades Galegas; e calquera outra disposición,
de igual ou inferior rango, en canto contradiga o disposto
nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Habilítase o Consello da Xunta de Galicia para ditar can-
tas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento e a
execución desta lei.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2013

Paula Prado del Río
María Soledad Soneira Tajes

José Javier Ron Fernández
Francisco Xesús Jorquera Caselas

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de maio
de 2013, adoptou o seguinte acordo:

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

Admisión a trámite

- 7741 (09/PPL-000008)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei de normalización de usos sociais e

públicos da lingua galega

A Mesa toma coñecemento da referida iniciativa, e dado
que vén presentada nos termos previstos no artigo 122 do
Regulamento da Cámara, acorda: 

1º) Admitir a trámite a devandita proposición de lei.

2º) Dispoñer o seu traslado á Xunta de Galicia para que
emita o informe previsto no artigo 7 da Lei 7/2004, do16 de
xullo, de igualdade de mulleres e homes, e para que manifeste
o seu criterio e a súa conformidade respecto da súa tramita-
ción nos termos previstos no artigo 123.2 do Regulamento. 

3º) Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 14 de maio de 2013

Pilar Rojo Noguera
President

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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Á mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición de lei de normalización de usos sociais e públicos da lingua galega. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 O Estatuto de Autonomía de Galiza (Lei Orgánica 1/1981) estabelece no seu 

artigo 5º: 

 

1. A lingua propia da Galiza é o galego. 

2. Os idiomas galego e castelán son oficiais da Galiza e todos teñen o 

dereito de os coñecer e de os usar. 

3. Os poderes públicos da Galiza garantirán o uso normal e oficial dos 

dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida 

pública, cultural e normativa, e disporán os medios necesarios para facilitar 

o seu coñecemento. 

4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 

 

 De por parte, o artigo 4º.2 reza: 
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Correspóndelles aos poderes públicos da Galiza promover as condicións 

para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se 

integran sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan ou 

dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos na 

vida política, económica, cultural e social. 

 

A primeira lexislación derivada destas prescricións estatutarias foi a Lei 3/1983, de 

normalización lingüística, seguida da Lei 5/1988, do uso do galego como lingua 

oficial da Galiza polas entidades locais. Non existiu, até agora, outro 

desenvolvemento legal desta materia estatutaria, que forma parte da urdime básica 

institucionalización xurídico-política galega. Cómpre sinalar que a Lei 3/1983, de 

normalización lingüística sendo a primeira lei-marco que tiña por obxecto a 

regulación dos dereitos lingüísticos dos cidadáns e cidadás da Galiza marcou un 

punto de inicio logo dun longo periodo de represión contra a nosa lingua. Porén, a 

ausencia de prescritividade e a vaguidade dos obxectivos dunha lei que nace no 

comezo do período autonómico non pode dar resposta ás actuáis necesidades de 

potenciar o uso da nosa lingua. Tres décadas de vixencia desta lei aconsellan a súa 

actualización.  

 

En primeiro lugar, en trinta anos, a Comunidade Autónoma ampliou as súas 

competencias, en materias como a sanidade, as políticas activas de emprego, ou a 

función pública autonómica, que abriron novos campos de xestión á Comunidade 

Autónoma. En segundo lugar, nestes trinta anos, para alén da constitución do 

Consello da Cultura Galega (1983), do Instituto Galego de Artes Escénicas e 
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Musicais (1989), da Axencia Galega das Industrias Culturais (2008), ou da 

diversificación do sistema universitario galego, coa creación das universidades da 

Coruña e de Vigo, para alén da xa existente de Santiago de Compostela, 

promulgáronse moitas leis que dotaron á Comunidade Autónoma de capacidade 

normativa nun número crecente de materias. A título de exemplo, podemos nomear 

a compilación de Dereito civil da Galiza; a Lei de patrimonio cultural da Galiza; a 

Lei do audiovisual da Galiza; a Lei de creación da Compañía de Radio Televisión da 

Galiza; a Lei de creación da Escola Galega de Administración Pública; a Lei de 

bibliotecas; o Estatuto galego do consumidor e usuario; a Lei da función pública da 

Galiza; a Lei de ordenación do comercio interior da Galiza, a Lei galega da familia, 

da infancia e da adolescencia, Lei para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, 

Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero ou a Lei 

do libro e da lectura. En terceiro lugar, estes trinta anos coñeceron unha abondosa 

produción científica que vén certificar o que, empiricamente, se revelaba como unha 

evidencia alarmante: unha acusada e persistente perda de falantes da lingua galega 

nas xeracións máis novas (tal e como mostran o Mapa Sociolingüístico Galego nas 

súas diversas edicións, as estatísticas feitas a través dos censos de poboación ou 

outros estudos, mesmo de tipo cualitativo que tamén mostran a persistencia de 

importantes preconceptos arredor do noso idioma e a creación de novos estigmas 

lingüísticos) e unha escasa incidencia do sistema escolar no mantemento do galego 

como lingua social ou na reintegración a este idioma do alumnado español-falante. 

Simultaneamente, todos os estudos de campo e todas as prospeccións demoscópicas 

abonaron a idea de que o público preguntado demandaba máis presenza do galego 

en publicidade, medios de comunicación, ensino o oferta cultural. A disfunción entre 
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demanda e oferta e clara, anacronismo ao que se suma o extraordinario 

desenvolvemento que nestas dúas décadas -nomeadamente, na segunda- adquiriron 

novos medios e soportes de comunicación como a informática, a comunicación na 

rede ou na telefonía móbil. 

 

En definitiva, a sociedade e as necesidades comunicativas viaxaron a moita máis 

velocidade do que a implantación progresiva e constante da lingua galega. Todo o 

exposto até aquí xustifica e aconsella unha actualización lexislativa que, dunha 

parte, dea cumprimento cabal ás prescricións estatutarias citadas supra, asegurando a 

igualdade de cidadáns e cidadás perante a Administración que a eles-elas se debe o 

exercicio iuslingüístico efectivo que a lexislación considera, e, doutra parte, 

estabeleza garantías claras de que os dereitos nesta materia van ter cumprido reflexo 

no deber de os poderes públicos galegos seren garantes do seu desenvolvemento e 

eficacia normativa. 

 

Téñase  en conta, aliás, que, neste período, o Estado español aprobou e ratificou a 

Carta europea para as linguas rexionais ou minoritarias (2001), e o Congreso de 

Deputados e máis o Parlamento da Galiza aprobaron a Declaración universal de 

dereitos lingüísticos (1996), que recordan e reforzan o necesario cumprimento dos 

dereitos humanos no recoñecemento e exercicio posíbel dos dereitos lingüísticos 

colectivos e individuais, e encarecen en todas as súas disposicións a necesidade de 

eliminar pexas discriminatorias e de, simultaneamente, programar accións de 

normalización para todas as linguas que o precisaren, en nome do principio de 

igualdade esencial de todas as linguas, recoñecido xa pola UNESCO desde 1954. Un 
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paso relevante no desenvolvemento do proceso normalizador, foi a aprobación no 

ano 2004 no Parlamento galego por unanimidade do Plan xeral de normalización da 

lingua galega. Porén, os plans, para teren eficacia, precisan de aplicación, un feito 

que non só non se produciu, senón que é flagrantemente esquecido e vulnerado polo 

actual goberno da Xunta da Galiza. 

 

A presente lei, por tanto, visa completar, modernizar e adaptar normativamente á 

sociedade galega actual a Lei 3/1983, de normalización lingüística, que, sendo a 

primeira de que se dotou a Comunidade Autónoma da Galiza para recoñecer o 

galego como lingua cooficial do país, resulta hoxe claramente insuficiente na súa 

virtualidade, quer por falta de aplicación manifesta do seu articulado, quer por ter 

sido considerada desiderativa ou tendencial e, así, verse desprovista de contido 

material, práctico, o conxunto das súas disposicións. 

 

É evidente que o idioma é cousa de todas e todos, da sociedade no seu conxunto, 

mais non deixa de ser verdade que cumpren un papel axial os poderes públicos, as 

institucións públicas, máxime nun caso, como o da Galiza, secularmente carente de 

institución propias que operasen ao seu servizo. 

 

Unha lexislación lingüística baseada no fomento, promoción e potenciación da 

lingua precisada destes estímulos debe ser revisada ou actualizada, habida conta de: 

a) novas necesidades comunicativas; b) novos soportes de comunicación; c) 

avaliación dos resultados (in)alcanzados; d) necesidade de correctivos ou 

implantación de novas medidas que a completen ou, simplemente, a concreten ou a 
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desenvolvan. 

 

A lóxica, pois, e, nomeadamente, as necesidades de escrita, difusión pública e 

prestixio da lingua galega aconsellan claramente proceder a unha actualización -

factíbel dentro do marco legal (Constitución española e mais o Estatuto de 

Autonomía) e desexábel en ben do progreso da institución definida como “principal 

patrimonio” do pobo galego, a lingua -da actual LNL. Dentro del e ao seu amparo 

ten cabida a lei que a seguir figura, cuxo obxectivo primordial é consolidar un 

espazo público e social para o galego, de capital importancia no proceso, inacabado, 

de normalización da lingua galega; espazo do que deber ser garante fundamental a 

propia Xunta da Galiza, á cabeza dunha dinámica social en que veñen traballando e 

confluíndo organizacións cívicas, pedagóxicas, sindicais, culturais, veciñais, 

feministas, políticas, artísticas, funcionariais, ecolóxicas, xurídicas... e doutros 

moitos ramos da vida social galega. 

 

Por isto, a presente Lei concede á Xunta da Galiza un rol director no cumprimento 

do obxectivo da normalización de usos sociais e públicos da lingua galega, na 

intelixencia de que a normalización dun idioma que a precisa, como o galego, é, 

simultaneamente, unha meta e un proceso, que necesita mandatos legais claros, 

precisos e temporizados e, tamén, mecanismos de avaliación periódica que observen 

o seu cumprimento e vixíen a súa eficacia. 
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte PROPOSICIÓN DE LEI DE NORMALIZACIÓN DE USOS SOCIAIS E 

PÚBLICOS DA LINGUA GALEGA. 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

DEFINICIÓN, OBXECTIVOS E ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artigo 1º.- Obxecto 

Esta lei ten por obxecto regular a normalización da lingua galega nos seus usos 

sociais e públicos. 

 

Artigo 2º.- Ámbito de aplicación  

1. O ámbito de aplicación desta Lei é, por tanto, o territorio da Comunidade 

autónoma galega. Os poderes públicos galegos, as administracións galegas 

autonómica e locais e os entes delas dependentes, adoptarán as medidas 

necesarias para dar cumprimento ao obxecto desta lei. 

2. A normalización de usos sociais e públicos da lingua galega ten por 

destinataria toda a sociedade galega e por lugar de aplicación todo o territorio 

galego. 

3. No uso das súas facultades competenciais, e por medio dos convenios 

asinados coas comunidades autónomas en que existen galego-falantes, o 

goberno galego colaborará para que sexa efectivo o exercicio dos dereitos 
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lingüísticos para as comunidades de galego-falantes que existen fóra do 

territorio administrativo da Galiza. 

 

Artigo 3º.- Definicións 

Ao obxecto de aplicación desta lei enténdese por: 

a) lingua galega: a lingua galega é o resultado da evolución do latín na 

Gallaecia. É, por tanto, a matriz do galego-portugués, que acadou expansión 

territorial en latitudes moi distantes do seu berce.  

b) comunidade lingüística galega: aquela formada, na sincronía actual, polas 

persoas habitantes do territorio administrativo da Galiza, as das comarcas 

actuais das comunidades autónomas que continúan a ser galego-falantes e 

todas as comunidades de galegos e galegas emigrados en calquera lugar do 

mundo. 

c) normalización: o proceso tendente a recuperar usos sociais e públicos 

perdidos por unha lingua -no noso caso, a galega-, ao longo dunha historia non 

autónoma, e a implantar aqueles novos usos propios da sociedade actual. 

d) Administracións galegas e entes delas dependentes: A Xunta de Galiza, 

os concellos e deputacións provinciais, as universidades e os entes do sector 

público autonómico de acordo coa Lei 16/2010 de organización e 

funcionamento da administración xeral e o sector público autonómico de 

Galiza. 

 

Artigo 4º.- Obxectivos 

O obxectivo desta lei é colocar os poderes públicos galegos ao servizo do 
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mandato estatutario que recolle o artigo 5º.3 do EAG e en colaboración con 

todas as forzas dinamizadoras da galeguización que actúan socialmente a prol 

do mesmo obxectivo. 

 

 

TÍTULO PRIMEIRO 

 

DO USO OFICIAL DA LINGUA GALEGA  

 

Artigo 5º.-  Principio de oferta positiva  

Como principio xeral, a Xunta da Galizaa, as demáis administracións galegas e 

entes que delas dependen empregarán a lingua galega nas súas actividades 

internas, externas, de relación con outras Administracións galegas  ou con sede 

en Galiza, e con cidadáns e cidadás. 

 

Artigo 6º. Uso interno e institucional 

1. Todos os cargos públicos da Xunta de Galiza, no desempeño da súa 

función, utilizarán oralmente e por escrito a lingua galega. 

2. As actuacións internas de carácter administrativo faranse en galego. 

 

Artigo 7º. Impresos e rotulación 

1. Todos os impresos ou documentación utilizada polos diferentes órganos, 

institutos e axencias da Xunta de Galiza redixiranse en galego. 

2. Os rótulos indicadores de oficinas e gabinetes, os carimbos ou 
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encabezamentos de toda clase de papeis ou de mensaxes informáticas, selos, 

mataselos ou calquera outro elemento identificador análogo serán redixidos e 

publicitados en galego. 

3. Todo o material de escritorio e informática adquirido para ser empregado 

nos servizos administrativos da Xunta de Galiza estará adaptado no maior 

grao posíbel á lingua galega. 

 

Artigo 8º. Contratación pública 

1. Con carácter xeral os pregos de contratación e os anuncios redactaranse, 

aprobaranse e publicaranse en lingua galega sen prexuizo da publicación 

tamén noutra lingua oficial se así o esixir  a lexislación de contratos do sector 

público nos contratos sometidos a publicidade comunitaria 

2. Os estudos, proxectos, traballos, asistencias técnicas ou calquera outra 

encomenda que a Xunta de Galiza encargue a terceiros terán que ser librados 

en galego, agás que a súa finalidade e destino esixir, tamén, a redacción 

noutra lingua. Tal cláusula deberá constar nas condicións de encomenda do 

traballo. 

3. As persoas físicas ou xurídicas concesionarias ou contratistas da 

Administración deberán respectar os usos lingüísticos da Administración na 

execución do contrato e, nomeadamente, na atención ás persoas usuarias e na 

documentación e publicidade dirixida ao público. 

4. Consonte coa obriga e responsabilidade da administración de fomentar o 

galego, todos os documentos escritos que se deriven das relacións contratuais 

entre o Administración e as empresas adxudicatarias redactaranse en lingua 
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galega, así como todos os sinais exteriores (rótulos, indicadores, 

publicidade...) derivados dos servizos obxecto dos contratos. 

5. As persoas físicas ou xurídicas concesionarias ou contratistas da 

Administración poñerán á fronte dos servizos obxecto dos contratos coa 

Administración persoal con competencia lingüística abonda para desenvolver 

o obxecto da prestación en lingua galega, sen prexuízo do respecto aos 

dereitos lingüísticos individuais dos/as usuarios/as cando estes así o 

demanden. 

 

 

Artigo 9º. Actos xurídicos e relacións externas das Administracións galegas 

1. Todos os actos xurídicos que realizar a Xunta da Galiza, as demais 

administracións galegas ou entes que dela dependan (recursos, convenios, 

escrituras públicas, doazóns, cesións patrimoniais ou outros) han de estar 

redixidos en galego, con copia, se for o caso, noutras(s) lingua(s) se o 

documento tiver efecto noutra(s) administración(s). 

2. A documentación que a Xunta da Galiza dirixir ás restantes 

administracións públicas actuantes na Galiza redixiranse en galego. 

3. A Xunta da Galiza velará por que os concellos e mais as deputacións 

provinciais cumpran a Lei 5/1988, do uso do galego como lingua oficial da 

Galiza polas entidades locais. 

4. Os documentos da Xunta da Galiza destinados a administracións públicas 

de fóra da Galiza redixiranse en galego, con copia na lingua oficial do Estado 

español ou, se proceder, na outra lingua oficial da administración receptora. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 

DAS RELACIÓNS COAS PERSOAS ADMINISTRADAS 

 

Artigo 10º. Das comunicacións e notificacións da Xunta da Galiza 

1. As comunicacións e notificacións dirixidas a persoas físicas ou xurídicas 

residentes no ámbito lingüístico galego faranse en lingua galega, sen prexuízo 

do dereito das cidadás e dos cidadáns a recibilos en español se así o 

solicitaren. 

2. As comunicacións e notificacións dirixidas a persoas físicas galegas 

residentes fóra do ámbito lingüístico galego e ás organizacións das 

colectividades galegas de fóra da Comunidade Autónoma Galega faranse en 

lingua galega, sen prexuízo do dereito das cidadás e dos cidadáns a recibilas 

en español se así o solicitaren elas. 

3. As comunicacións e notificacións dirixidas ás demais persoas residentes 

fóra do ámbito lingüístico galego faranse normalmente na lingua oficial do 

territorio onde residen, acompañándoas da copia en galego. 

4. Os impresos serán ofrecidos na súa versión galega, sen prexuízo de seren 

aceptados os cubertos en español polos particulares. 

5. Os documentos impresos que tiveren que ter validez dentro e máis fóra da 

Galiza serán redixidos en versión dobre galego-español ou na lingua oficial 

que corresponder. 
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6. A expedición de testemuños de expedientes farase en galego. Tras a 

petición da/o solicitante farase en español acompañada da copia en galego. 

 

Artigo 11º. Da oferta positiva en galego polos empregados públicos 

No desempeño da súa profesión, os/as funcionarios/as dirixiranse á cidadanía, 

nas súas comunicacións orais, en galego, sen prexuízo do dereito desta a 

expresarse en calquera das linguas cooficiais. 

 

Artigo 12º. Das medidas de impulso do uso do galego na Administración de 

Xustiza 

1. A Xunta da Galiza ditará as medidas de protección do uso do galego por 

parte das persoas administradas nas súas relacións de todo tipo coa 

Administración de Xustiza e con todos os actos que teñen a ver coas relacións 

laborais. Con este fin, impulsará o coñecemento e o uso do idioma galego por 

parte do funcionariado de Xustiza e das/os mediadoras/es laborais, ao tempo 

que impedirá a discriminación das persoas utentes do galego nas actuais 

xurídicas e de relacións laborais de toda clase.  

2. A Xunta adoptará as medidas dirixidas a dotar a todos os xulgados e 

Tribunais de ferramentas informáticas compatibles que garantan a 

intercomunicabilidade e a actualización permanente e permitan desenvolver 

todas as actuacións xuridicionais en galego. 

 

 

TÍTULO TERCEIRO 
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DO USO DA LINGUA GALEGA EN ÁMBITOS COMPETENCIAIS DA 

XUNTA DE GALIZA 

 

Artigo 13º.- Toponimia e onomástica 

1. A Xunta da Galiza cumprirá e fará cumprir, de forma xeral e prescritiva, o 

mandato legal de respecto, uso e difusión oral e escrita de todos os 

topónimos, hidrónimos e calquera accidente xeográfico, na súa forma 

correcta, que é a única oficial e legal, aquela que responde á ortofonía e á 

ortografía propias e distintivas da lingua galega. 

2. No prazo dun ano após a promulgación desta Lei, a Xunta da Galiza, a 

través da Comisión de Toponimia, rematará os traballos de fixación oficial da 

toponimia pendente de tal concreción legal e publicará e difundirá os seus 

resultados. Asemade, no prazo máis breve posíbel procurará ter efectuada a 

recolla e a fixación de toda microtoponimia galega. 

 

Artigo 14º.- Do papel dos concellos na defensa da toponimia 

1. A Xunta da Galiza, no uso das súas atribucións, instará a todos os 

concellos galegos a usaren, en todas as funcións, dependencias e 

documentación municipais, a forma oficial do nome do concello. 

2. A Xunta da Galiza instará aos concellos a, no prazo dun ano após a 

promulgación desta lei, corrixiren todas as rotulacións urbanas que conteñan 

como referente un topónimo galego que deba ser restituído á súa forma 

oficial. Para este fin, a Xunta da Galiza facilitará a asistencia técnica e 
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económica precisa. 

 

Artigo 15º.- Da sensibilización da cidadanía sobre a onomástica 

1. A Xunta da Galiza fará campañas periódicas de información e 

sensibilización  á cidadanía galega para informala da conveniencia de adaptar 

á forma correcta galega os apelidos traducidos ou deturpados pola 

castelanización, conforme autoriza a lexislación do Estado, e facilitará os 

medios necesarios para a súa consecución. 

 

Artigo 16º.- Ensino obrigatorio e post-obrigatorio 

1. A Xunta da Galiza, no uso das súas competencias exclusivas en Educación, 

fará cumprir, en todos os centros educativos da Comunidade Autónoma os 

preceptos da actual lexislación lingüística, co desenvolvemento 

regulamentario preciso para adaptar aos actuais niveis educativos de Ensino 

Infantil, Ensino Primario, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e 

Ciclos Formativos. 

2. Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na clase a lingua de 

instalación predominante entre o alumnado, terá en conta a lingua do 

contorno e coidará de que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o 

coñecemento da outra lingua oficial da Galiza, dentro dos límites propios da 

correspondente etapa ou ciclo. No caso de contornos castelán falantes, a 

utilización nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicación e 

ensino será, como mínimo, igual á da lingua castelá. Fomentarase a 

adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego, no sentido de que 
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este se converta no idioma base da aprendizaxe, de xeito que o alumnado 

obteña unha competencia que lle permita comunicarse normalmente en 

galego co alumnado e o profesorado. 

3. Na educación primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos 

formativos garantirase que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa 

docencia en galego. 

4. No ensino para adultos e no ensino a distancia, utilizarase de forma xeral a 

lingua galega. 

5. Con periodicidade anual, após o fin do curso escolar, a Xunta da Galiza 

avaliará os resultados da aplicación da normativa vixente en materia de 

normalización do galego neste ámbito e desenvolverá regulamentariamente 

cantas disposicións foren precisas para o mellor cumprimento e adaptación 

dos seus obxectivos. 

6. Para o logro máis eficaz do obxectivos anterior, conforme se vaia 

desenvolvendo o proceso galeguizador, aplicaranse, para o favorecer, alí onde 

non progresar adecuadamente, os rectificadores e correctivos que se 

estimaren necesarios. 

 

Artigo 17º.- Do ensino universitario. 

1 A Xunta da Galiza, en colaboración coa Comisión Interuniversitaria de 

Política Lingüística, elaborará un plano de uso da lingua galega no Sistema 

Universitario Galego, que inclúa: 

 a) Oferta docente universitaria que teña o galego como lingua 

vehicular, tanto nas facultades como nas escolas ou calquera outro centro 
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universitario. 

 b) Oferta de aulas e cursos que funcionen integramente en galego, 

nomeadamente naquelas especialidades e áreas de coñecemento que teñen a 

ver directamente coa formación de futuras/os profesionais do ensino infantil e 

do ensino primario e secundario; 

2. O profesorado dos corpos docentes universitarios e das categorías laborais 

nos que o contrato teña unha duración superior a dous anos das universidades 

públicas debe acreditar o coñecemento suficiente do galego nos concursos de 

acceso convocados polas universidades. As convocatorias dos concursos 

deben prever como requisito a acreditación do coñecemento suficiente do 

galego. 

3. Quedan exceptuados da acreditación do requisito do coñecemento do 

galego nos procesos de selección o profesorado visitante, o profesorado 

emérito e o profesorado que desenvolva unha actividade académica honoraria 

das universidades públicas. 

 

Artigo 18º. Sanidade e saúde pública 

1. En todos os centros sanitarios dependentes da rede pública ou utilizados 

por ela, implantarase o uso do galego como lingua de comunicación normal 

en todas as súas rotulacións, documentación, historiais e atención ao/á 

paciente. 

2. Para o cumprimento do obxectivo anterior, a Xunta da Galiza facilitará a  

persoal facultativo, de dirección, sanitario e auxiliar, toda a asistencia técnica, 

profesional e financeira precisa. 
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3. As campañas publicitarias institucionais que teñan a ver con calquera 

aspecto da sanidade e da saúde pública realizaranse en galego, así como os 

envíos personalizados aos/ás pacientes. 

4. A Xunta da Galiza realizará campañas periódicas de animación ao uso do 

galego por parte de todo o persoal sanitario nas súas relacións persoais e 

directas cos/coas pacientes. 

 

Artigo 19º. Medios de comunicación 

1. A Xunta da Galiza fará cumprir aos medios de comunicación de 

titularidade pública, creados por Lei 9/1984, de creación da CRTVG, o 

mandato legal de uso xeral da lingua galega, para calquera emisión, 

programación e publicidade. 

2. A Xunta da Galiza promoverá o uso da lingua galega nos medios de 

comunicación privados, en calquera dos seus soportes (escrito, radial, 

audiovisual, informático). 

3. A Xunta da Galiza fará cumprir a todas as emisoras de radio e de televisión 

cuxa licenza de emisión depende de concesión autonómica o mandato de 

programación, información e publicidade en lingua galega, nunca inferior ao 

cincuenta por cento do total da súa emisión. 

4. A Xunta da Galiza disporá axudas, subvencións ou convenios cos medios 

de comunicación privados que utilizaren a lingua galega nos seus produtos. 

Esta colaboración económica estará sempre supeditada ao aparecemento non 

residual e fragmentado da lingua galega. Desenvolverase 

regulamentariamente a concesión destas axudas, tendo en conta o número e 
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diversificación das mensaxes emitidas ou escritas en galego. 

 

Artigo 20º. Audiovisual e cinematográfica 

1. A Xunta da Galiza desenvolverá regulamentariamente os preceptos da Lei 

6/1999, do audiovisual de Galiza, no que atinxen á necesaria promoción, 

axuda financeira á industria e difusión dos produtos audiovisuais galegos 

realizados en lingua galega.2. A Xunta de Galiza distribuirá, así mesmo, 

todos aqueles produtos audiovisuais e cinematográficos realizados en lingua 

portuguesa, que axuden a completar e arrequecer a oferta documental, 

artística e científica galega. 

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 

Disposición adicional 1ª.  

A Xunta de Galiza adopta e asume como seus os textos da “Carta europea de 

linguas rexionais e minoritarias” (1992), aprobada e ratificada polo Estado 

español, e mais a “Declaracións universal de dereitos lingüísticos” (1996), 

aprobada polo Congreso dos Deputados e polo Parlamento Galego. A Xunta da 

Galiza vincúlase ao cumprimento das disposicións que estas Cartas prevén 

para os poderes públicos garantiren o exercicio dos dereitos lingüísticos que 

inclúen, dentro do recoñecemento dos principios da pluralidade e de respecto á 

diversidade e á multiculturalidade que recolle a Unión Europea. 

 

Disposición adicional 2ª. Da capacitación dos xuíces e xuízas. 
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A Xunta de Galiza adoptará medidas para impulsar a reforma da Lei orgánica 

do poder xudicial co fin de que xuíces, xuízas e maxistradas/os estean 

capacitados para desenvolveren en galego a súa función dentro da Galiza. 

 

Disposición adicional 3ª. Do uso da toponimia nos servizos públicos e nos servizos 

abertos ao público 

 

1. A Xunta da Galiza adoptará medidas para que, no prazo dun ano após a 

promulgación desta lei, estacións de autobuses, empresas de transporte de 

viaxeiros e de mercadorías e calesquera empresas industriais, comerciais, 

deportivas ou informáticas respecten e usen os topónimos galegos na súa forma 

oficial. Con esta finalidade, a Xunta da Galiza facilitará a asistencia técnica e 

económica precisa. 

2. A Xunta da Galiza enviará a todas as institucións e axencias do Estado 

español e da Unión europea a listaxe dos nomes oficiais dos 315 concellos 

galegos e instará a que todas elas cumpran o lexislado no punto 1 deste artigo. 

3. A Xunta da Galiza fará o mesmo envío a todos os medios de comunicación, 

públicos e privados, da Galiza e do Estado español, para que cumpran o 

principio recollido no punto 1 deste artigo, en calquera soporte que a 

comunicación se realizar (escrito, radial, audiovisual ou informático). 

 

Disposición Adicional 4ª. Da normalización do galego na prestación de servizos. 

1. Os prestadores de servizos que operen en terrritorio galego, con 

independencia do lugar de establecemento orixinario, deberán respectar a 
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legalidade vixente en materia de usos e normalización do idioma galego. 

2. A estes efectos, deberán ofertar os seus servizos, así como as comunicacións 

que manteñan cos seus usuarios, como mínimo na lingua oficial propia de 

Galiza, sen prexuízo de facelo noutras linguas cooficiais. 

 

 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

 

Primeira.- Facúltase á Xunta da Galiza para que dite os decretos, ordes e 

disposicións necesarias para o cumprimento da presente lei. 

 

Segunda.- Fican derrogadas cantas disposicións legais se opuxeren ao estabelecido 

na presente lei. 

 

Terceira.- Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación do Diario 

Oficial da Galiza. 

 

Santiago de Compostela,  13 de Maio de 2013. 
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ANTECENDENTES LEXISLATIVOS 

 

 Declaración Universal dos Dereitos Humanos do 10 de decembro de 1948. 

Aprobado e proclamado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, o 10 de 

decembro de 1948.  

 Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos. Barcelona 1996.  

 Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, Estrasburgo o 5 de 

novembro de 1992.  

 Constitución española.  

 Estatuto de Autonomía de Galiza. 1981 

 Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística.  

 Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na 

Administración pública galega.  

 Decreto 258/2006, do 28 de decembro, polo que se crea a Comisión 

Interdepartamental da Xunta de Galicia para a Normalización Lingüística.  

 Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, 

da función pública de Galicia.   

 Lei 5/1988, do 21 de xuño, do uso do galego como lingua oficial polas 

entidades locais  

 Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia. 
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 Decreto 103/2008, do 8 de maio, polo que se regula o coñecemento do galego 

nos procedementos para a provisión de postos de traballo reservados a 

funcionarios/as con habilitación de carácter estatal no ámbito territorial da 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Lei 40/1999, do 5 de novembro, sobre nome e apelidos e orde destes.  

 Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.  

 Lei Orgánica 15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei 

orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do código penal  

 Lei 12/2005, do 22 de xuño, pola que se modifica o artigo 23 da Lei do 8 de 

xuño de 1957, do Rexistro Civil.  

 Lei 9/1984, do 11 de xullo, de creación da Compañía de Radio-Televisión de 

Galicia.  

 Lei 29/2005, do 29 de decembro, de publicidade e comunicación 

institucional.  

 Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galiza.  

 Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias 

Culturais. 

 Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación 

audiovisual de Galiza.

 

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2013 
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Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

María do Carme Adán Villamarín 

Tereixa Paz Franco 

Daniel Rodas Chapela 

Montserrat Prado Cores 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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