Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística
Título I DOS DEREITOS LINGÜÍSTICOS EN GALICIA
Artigo 1
O galego é a lingua propia de Galicia.
Todo os galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo.
Artigo 2
Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán, linguas
oficiais da Comunidade Autónoma.
Artigo 3
Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa
discriminado por razón de lingua.
Os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do
dereito a empregar a súa lingua.
Título II DO USO OFICIAL DO GALEGO
Artigo 4
1. O galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da
comunidade autónoma, da súa Administración, da Administración Local e das entidades
públicas dependentes da Comunidade Autónoma.
2. Tamén a é o castelán como lingua oficial do Estado.
Artigo 5
As leis de Galicia, os decretos lexislativos, as disposicións normativas e as resolucións
oficiais da Administración Pública galega publicaranse en galego e castelán no Diario
Oficial de Galicia.
Artigo 6
1. Os cidadáns teñen dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas
relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da comunidade autónoma.
2. As actuacións administrativas en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos
calquera que sexa a lingua oficial empregada.
3. Os poderes públicos de Galicia promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente
e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns.

4. A Xunta ditará as disposicións necesarias para a normalización progresiva do uso do
galego. As corporacións locais deberán facer o de acordo coas normas recollidas nesta
Lei.
Artigo 7
1. No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns poderán utilizar calquera das dúas
linguas oficiais nas relacións coa Administración de Xustiza.
2. As actuacións xudiciais en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera
que sexa a lingua oficial empregada. En todo caso, a parte ou interesado terá dereito a
que se lle entregue ou notifique na lingua oficial que elixa.
3. A Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a progresiva
normalización do uso do galego na Administración de Xustiza.
Artigo 8
Os documentos públicos outorgados en Galicia poderanse redactar en galego ou
castelán. De non haber acordo entre as partes, empregaranse ambas as dúas linguas.
Artigo 9
1. Nos rexistros públicos dependentes da Administración Autonómica, os asentamentos
faranse na lingua oficial en que estea redactado o documento ou se faga a
manifestación. Se o documento é bilingüe, inscribirase na lingua que indique quen o
presenta no rexistro. Nos rexistros públicos non dependentes da Comunidade
Autónoma, a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos competentes, o uso
normal do galego.
2. As certificacións literais expediranse na lingua na que se efectuase a inscrición
reproducida. Cando non sexa transcrición literal do asentamento, empregarase a lingua
oficial interesada polo solicitante.
3. No caso de documentos inscritos en dobre versión lingüística pódense obter
certificacións en calquera das versións, a vontade do solicitante.
Artigo 10
1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.
2. Correspóndelle á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos
municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado
polo Concello correspondente.
3. Estas denominacións son as legais para todos os efectos e a rotulación terá que
concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación
pública respectando en todo os casos as normas internacionais que subscriba o Estado.

Artigo 11
1. Co fin de facer efectivos os dereitos recoñecidos no presente título, os poderes
autonómicos promoverán a progresiva capacitación no uso do galego do persoal afecto á
Administración Pública e ás empresas de carácter público en Galicia.
2. Nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración
Autónoma e Local considerarase, entre outros méritos, o grao de coñecemento das
linguas oficiais, que se ponderará para cada nivel profesional.
3. Na resolución dos concursos e oposicións para prover os postos de maxistrados,
xuíces, secretarios xudiciais, fiscais e todo os funcionarios ao servizo da Administración
de Xustiza, así coma notarios, rexistradores da Propiedade e Mercantís, será mérito
preferente o coñecemento do idioma galego.

