
 
 
Recomendación dirixida ao Concello de Baiona, para que se adopten as medidas necesarias 
para incorporar a lingua galega en toda a información textual do Museo Casa da Navegación, 
ao mesmo nivel e con idéntico dieeño que en castelán e en inglés. 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2015 

 
Sr. alcalde:  
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Don 
…………………………………………. 

ANTECEDENTES 

No seu escrito, indícanos que ese Concello de Baiona incumpre a lexislación sobre o uso do 
galego como lingua propia das administracións locais vulnerando os dereitos lingüísticos da 
cidadanía, xa que, segundo as queixas recibidas pola Mesa a través da liña do Galego (que se 
están a tramitar co número de expediente 40/2015 Q), o "Museo Casa de la Navegación" 
(sic) de Baiona, financiado polo Concello e a Deputación de Pontevedra, exclúe 
completamente o uso do galego en todos os seus indicadores, rótulos e contidos, ofrecendo 
a información que contén unicamente en castelán e en inglés. 

Rematan solicitando a nosa intervención para corrixir esta situación co fin de cumprir a 
lexislación que protexe os dereitos lingüísticos da cidadanía galega. Así mesmo, desde a 
Mesa pola Normalización Lingüística nos solicita que realicemos as oportunas pesquisas 
sobre o grao de incumprimento do artigo 7 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galiza, e o resto de ordenamento legal vixente en materia de normalización 
lingüística, por parte do Concello de Baiona na súa relación coa veciñanza. 

Ante iso requirimos informe a ese concello e a Deputación de Pontevedra, que no seu día os 
remitiron. Coa información aportada confírmase o motivo da queixa ao manifestar o escrito 
achegado polo concello que, efectivamente, “por parte do Concello, na fase de execución do 
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proxecto museográfico procedeu á instalación de textos, rótulos, carteis, que conteñen a 
información textual da exposición permanente en cada unha das areas temáticas en castelán 
e inglés”.  

 

ANÁLISE 

Ningún dos argumentos expostos no informe do concello pode xustificar a exclusión da 
lingua galega no material escrito que contén a información textual da exposición do museo. 
Nin as limitacións de espazo, ni a condición de seren un municipio de excelencia turística, nin 
as taxas de visitantes en función da súa procedencia. Moito menos vale como xustificación o 
derradeiro parágrafo do informe cando alude a que a información textual das áreas 
temáticas non constitúe en si mesmo un acto público nin acto administrativo senón que 
constitúe unha manifestación do noso patrimonio cultural. 

En primeiro termo, a falta de espazo físico non é unha xustificación válida. Ao incorporar 
información en máis dunha lingua, o deseño dos textos, rótulos e carteis que conteñen a 
información textual da exposición permanente tería que facerse sen excluir en ningún caso a 
lingua galega, por esixencia da propia lexislación do uso do galego que é de obrigado 
cumprimento para a administración local. Non é doado entender que cabe facer unha 
versión bilingüe en castelán e inglés pero que resultou de todo punto imposible facer una 
versión trilingüe.  

Esta sería a solución indicada á vista da condición da vila como municipio de excelencia 
turística e dado o perfil dos seus visitantes que se reflicte no informe. Tomando en 
consideración que un 25% dos visitantes son estranxeiros e se lles ofrece a información 
textual en inglés, non se xustifica que o 16% que son galegos non poidan coñecer os contidos 
do museo na súa lingua. Cómpre ter en conta que en ningún dos puntos do proxecto 
museográfico presentado faise unha especificación do público ao que se dirixe a exposición 
polo que o dato do perfil lingüístico dos visitantes non semella ter sido considerado no 
deseño da información textual.  

O argumento de que a información textual constitúe unha manifestación do noso patrimonio 
cultural é, precisamente, o punto esencial. Non se comprende unha actividade de difusión e 
promoción do noso patrimonio cultural excluíndo a lingua propia do país. Os textos en 
galego cumpren tamén unha función promocional dunha das linguas oficiais da comunidade 
que non pode ser eludida polos poderes públicos en Galicia.  



Finalmente, non parece suficiente para corrixir esta situación que o concello esté a traballar 
na colocación dunhas follas de sala transcribindo os textos ao galego. É preciso que toda a 
información textual (rótulos, carteis, textos explicativos…) teña, formalmente, a mesmo nivel 
e un deseño homoxéneo. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese concello a seguinte 
recomendación: 

Que o Concello de Baiona adopte con urxencia as medidas oportunas para incorporar a 
lingua galega en toda a información textual do Museo Casa da Navegación, no mesmo nivel 
e con identidade de deseño que os textos escritos en castelán e en inglés.  

E o seguinte recordatorio de deberes legais:  

O Estatuto de Autonomía de Galicia dispón no seu artigo 5 que "a lingua propia de Galicia é o 
galego", e que os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous 
idiomas e potenciaran o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e 
informativa. Así mesmo, a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística, indica no 
seu artigo 4.1 que o galego é lingua oficial das institucións da Comunidade Autónoma e da 
súa Administración. No número 2 declara que tamén o é o castelán como lingua oficial do 
Estado; o artigo 6.3 do devandito texto legal insta ós poderes públicos de Galicia a 
promoveren o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos 
cidadáns. A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, no seu artigo 7 
declara que o galego, como lingua propia de Galicia, o é tamén da súa Administración local, 
polo que a manifestación dunha actividade pública como é un proxecto museístico de 
titularidade municipal non pode excluir a lingua galega.  


