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Suxestión ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se
adopten as medidas necesarias para a convocatoria anual das probas para a obtención do
Celga.

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado
por D.ª …………………………………, tramitado co número que arriba se indica

ANTECEDENTES

1. No seu escrito de queixa, a Sra. ……………. pon de manifesto a falta de información por
parte da Xunta de Galicia respecto dos exames Celga, afirmando que as persoas que están a
preparar o certificado de galego non saben se se realizarán exames porque non convocaron
as probas para xuño e ninguén lles di nada claro. Engade que a pesar de terse posto en
contacto co departamento de Política Lingüística, non lles dan os motivos do atraso nin lles
aclaran nada. Asemade, amosa a súa preocupación pola falta de convocatoria das probas xa
que moitas das persoas que se están a preparar necesitan o certificado para traballar,
opositar ou para seguir estudando en Galicia.

2. Logo de admitir a queixa a trámite, ao entenderen que reunía os requisitos formais
recollidos no artigo 18 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo e que atopaba, en principio,
cobertura constitucional derivada dos artigos 3 e 103.1 da Constitución, requirimos informe
á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coa intención de que nos
facilitase información sobre os feitos expostos pola dicente.

3. No informe recibido, o secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, informa de que os certificados oficiais acreditativos dos niveis de
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coñecemento da lingua galega Celga están regulados na Orde do 16 de xullo de 2007,
modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 e que, ao abeiro desta regulación,
convocábanse as probas para obter os certificados de lingua galega cunha periodicidade
anual. Porén, engade, debido a causas sobrevidas relacionadas cos procesos xudiciais
asociados ao sistema de contratación do profesorado, resulta prioritario introducir cambios
temporais na planificación das probas, o que supón un inevitable retraso na súa
convocatoria. No dito informe maniféstase que a Consellería está a desenvolver as
actuacións necesarias para poder levar a cabo as devanditas probas no tempo máis breve
posible, ás que lle dará a publicidade oportuna, tanto no Diario Oficial de Galicia, como na
páxina web da Xunta de Galicia.

ANÁLISE

1. Os certificados oficias de coñecemento dos diferentes niveis de lingua galega e as probas
para obtelos están regulados na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os
certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), que foi
modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014.

Na dita normativa, establécese que é a Secretaría Xeral de Política Lingüística a competente
para convocar e realizar as probas, así como para expedir os certificados que acrediten a
superación das mesmas (art. 4). No que se refire á súa convocatoria, a Secretaría Xeral de
Política Lingüística, logo da proposta da Comisión Central de Avaliación, convocará as probas
para a obtención dos certificados de coñecemento da lingua galega por medio dunha
resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia. Na dita resolución, entre outras
cuestións, incluirase a data e lugares de realización das probas e mais os lugares e prazos de
inscrición, establecendo que as datas de realización das probas dos distintos certificados non
poderán coincidir temporalmente entre elas (art. 7).

2. Aínda que na referida normativa non se establece unha periodicidade preestablecida na
convocatoria das probas, na páxina web da consellería de Educación, na información que se
facilita á cidadanía a respecto destas, infórmase de que a periodicidade coa que se convocan
os exames do Celga é dunha convocatoria anual. Nesta mesma páxina web pódese
comprobar que efectivamente dende o ano 2012 se realizan unhas probas ao ano,
normalmente no mes de xuño, sendo as últimas as que tiveron lugar en xuño do 2014.

3. Á data desta resolución aínda non se ten convocado a celebración das probas para a
obtención do certificado dos distintos niveis do Celga. É pois evidente que existe un retraso
na práctica dos derradeiros anos recoñecido pola propia Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seu informe e provocado,
segundo consta no mesmo, polos procesos xudiciais asociados ao sistema de contratación
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do profesorado que viña facéndose cargo tanto da impartición dos cursos de formación
como da realización e avaliación das probas para a obtención dos certificados.

4. Actualmente a lingua galega é unha materia de ensino obrigatorio en todos os niveis
educativos non universitarios. Non obstante, e tal e como expresamente recolle no seu
preámbulo a citada Orde do 16 de xullo de 2007, aínda hoxe en Galicia existe un sector
importante da cidadanía galega que non tivo acceso ao coñecemento da lingua galega
mediante o ensino obrigatorio xa que, por motivos de idade, sufriron o longo período de
marxinación e desprestixio da nosa lingua. A este sector da poboación galega hai que
engadirlle todas aquelas persoas que viven na nosa comunidade pero son orixinarios doutras
nas que o aprendizaxe escolar da lingua galega non é posible, ademais dos cidadáns
provenientes doutros países da Unión Europea, o número cada vez mais grande de
poboación inmigrante procedente de países extracomunitarios e, moi especialmente, os
galegos e galegas emigrantes ou es descendentes de emigrantes retornados.

Xa que logo, a certificación oficial do coñecemento da lingua galega é hoxe en día unha
necesidade real, dado que a lingua propia de Galicia é esixida a cotío para o
desenvolvemento de diversas actividades profesionais ou sociais, sendo esixida a
acreditación do coñecemento dun determinado nivel da nosa lingua, ben como requisito ou
ben como mérito, tanto a efectos laborais como académicos.

Aínda que somos conscientes das razóns de índole organizativa e de xestión que están
detrás do retraso que se está a producir este ano na súa convocatoria, o mesmo tempo
debemos manifestar que resulta necesario que a administración con competencias nesta
materia garanta á cidadanía que así o desexe, a posibilidade de se presentar as probas para
obter a dita certificación cunha periodicidade razoable, xa que doutro xeito estaríase a
provocar de facto unha limitación nas posibilidades de desenvolvemento profesional e
persoal destas persoas. De feito, este é o motivo esgrimido pola cidadá que requiriu a
intervención do Valedor do Pobo neste asunto, que expresamente fai mención á necesidade
de ter a certificación do Celga para traballar, opositar ou para seguir estudando en Galicia, o
que dende o noso punto de vista fai que a súa pretensión sexa totalmente lexítima.

3. Noutro orde de cousas, a interesada manifesta tamén que se puxeron en contacto con
Política Lingüística por este asunto pero que “ni nos dan motivos del retraso ni nos aclaran
nada”. A pesar de que esta é unha aseveración parcial de difícil comprobación, convén
subliñar, a propósito disto, que cada vez a sociedade demanda unhas prestacións públicas de
maior calidade e que isto determina unha necesaria transformación da actividade da
Administración, vinculada ao dereito subxectivo de acceso á información. A actuación da
administración en xeral, e a dos seus profesionais en particular, debe ir na procura de dar
satisfacción ás necesidades da cidadanía. Nesta liña, a Lei de Transparencia recolle
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expresamente que as entidades comprendidas no seu ámbito de aplicación e o persoal ao
seu servizo, ademais de cumprir co disposto na Constitución, no Estatuto de autonomía e no
resto do ordenamento xurídico, adecuarán as súas actividades, entre outros, ao principio
xeral de potenciar a súa accesibilidade e receptividade ao obxecto de facilitar o
coñecemento por parte da cidadanía das informacións e xestións que resulten do seu
interese (art. 2 c).

CONCLUSIÓNS

Do anteriormente exposto non pode considerarse que exista unha actividade irregular por
parte da administración. No obstante o anterior, tendo en conta a importancia que a
acreditación dun determinado nivel de coñecemento da lingua galega ten para as persoas
que, por diferentes motivos, non o teñan acreditado, e a conseguinte limitación que de facto
isto poda conlevar para o seu desenvolvemento profesional, académico ou persoal,
considerase convinte, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do
Pobo, facerlle chegar á Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a
seguinte suxestión:

“Que se adoiten as medidas necesarias para convocar as probas para a obtención dos
certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga) o mais
axiña posible”


