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Suxestión dirixida á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 
para que Que se valore a posibilidade de que a Dirección Xeral de Xustiza facilite ás oficinas 
xudiciais  os medios materiais  para  que  os  órganos  da  Administración  de  Xustiza  teñan  a 
disposición  dos  usuarios  formularios  de  apoderamento  apud  acta  en  galego,  en 
cumprimento do disposto no artigo 231 da LOPJ, como concreta garantía de que as partes, 
os seus representantes e quen os dirixan poidan utilizar a  lingua propia de Galicia e oficial 
nesta comunidade autónoma, tanto en manifestacións orais coma escritas. 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021 

 

 

Sr. vicepresidente: 
 
Ante  esta  institución,  mediante  escrito  de  queixa,  compareceu  solicitando  a  nosa 
intervención D. xxxxxxx).                          

ANTECEDENTES 

Nesa queixa, esencialmente,  indicaba que o día 10 de novembro de 2021, como xxxxxxxx, 
presentouse no Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra co fin de outorgar un 
apoderamento apud acta. 

Alí, comunicáronlle que o sistema de  información xudicial, Minerva, co que que se realizan 
os diferentes trámites na Administración Pública de Xustiza non está dispoñible en galego, 
polo que non é posible outorgar o poder en galego, vulnerando deste xeito os seus dereitos 
lingüísticos. 

Finalmente,  e  en  contra  da  súa  vontade,  viuse  na  obriga  de  realizar  o  apoderamento  en 
castelán, debido á urxencia do trámite. 

En consecuencia,  formulou a procedente queixa, dirixíndoa á Dirección Xeral de Xustiza da 
Xunta  de  Galicia.  En  concreto,  a  persoa  que  promove  este  expediente  considera  que  a 
Administración está  a  infrinxir o  artigo 7 da  referida  Lei de normalización  lingüística, que 
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recolle explicitamente o dereito do pobo galego a empregar a súa lingua nas súas relacións 
coa Administración de Xustiza, ademais de establecer a obriga para a Xunta de Galicia de 
promover  a  normalización  do  uso  do  galego  na  referida Administración. Ao  abeiro  desta 
norma,  no  ámbito  territorial  de  Galicia,  os  cidadáns  poderán  utilizar  calquera  das  dúas 
linguas oficiais nas relacións coa Administración de Xustiza. 

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 o interesado terá dereito a que se 
lle entere ou notifique na lingua oficial que elixa. 

 Xunta  de  Galicia  promoverá,  de  acordo  cos  órganos  correspondentes,  a  progresiva 
normalización do uso do galego na Administración de Xustiza. 

A máis abastanza, esta norma establece a obriga de promover a formación no uso do galego 
do  persoal  das  Administracións  Públicas  autonómicas,  incluída  a  de  Xustiza,  na  que  se 
valorará  de  xeito  preferente  o  coñecemento  deste  idioma.  Tras  invocar  a  lexislación  de 
aplicación, remataba o seu escrito: 

(…)  En  consecuencia,  a  negativa  por  parte  do  persoal  do  Xulgado  do 
Contencioso Administrativo de Pontevedra a outorgar o apoderamento apud acta solicitado 
polo actor no seu idioma, o galego, é totalmente contraria a Dereito. 

E máis alá diso, o emprego por parte da Administración de Xustiza, no ámbito 
autonómico da Galiza, dun sistema, Minerva, que non permite o uso do galego, constitúe 
unha absoluta violación dos dereitos lingüísticos da cidadanía galega. 

 

No  informe  achegado  pola  Dirección  Xeral  de  Xustiza,  pertencente  á  Vicepresidencia 
Primeira  e  Consellería  de  Presidencia,  Xustiza  e  Turismo  sinálase,  en  síntese,  que  a  Lei 
Orgánica  do  Poder  Xudicial  contén  o marco  normativo  vixente  que  regula  a  lingua  das 
actuacións  xudiciais,  establecendo  como  regra  xeral  que  os  xuíces,  maxistrados,  fiscais, 
secretarios xudiciais e demais funcionarios de xulgados e tribunais usarán o castelán, lingua 
oficial  do  Estado  e,  de  xeito  potestativo,  poderán  usar  tamén  a  lingua  oficial  propia  da 
comunidade autónoma, se ningunha das partes se opón alegando descoñecemento dela que 
puidera producir indefensión. As partes, os seus representantes e quen os dirixan, así como 
as  testemuñas  e peritos, poderán utilizar  a  lingua que  sexa  tamén oficial na  comunidade 
autónoma  en  cuxo  territorio  teñan  lugar  as  actuacións  xudiciais,  tanto  en manifestacións 
orais coma escritas (artigo 231). 

Existen  a  disposición  dos  órganos  xudiciais  en Galicia  recursos  lingüísticos  e  ferramentas 
para facilitar o traballo en lingua galega dentro do respecto á cooficialidade lingüística e dos 
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principios  que  rexen  os  procesos  xudiciais  para  garantir  o  bo  fin  da  xustiza  (equipos 
lingüísticos para  garantir  as  traducións das  resolucións e documentos  xudiciais que  sexan 
precisos, impulso de programas de formación en capacitación lingüística, entre outros). 

No que atinxe ás distintas aplicacións  informáticas que se empregan na Administración de 
Xustiza,  algunha  delas,  como  sería  o  caso  do  actual  sistema  de  xestión  procesual  que 
empregan os xulgados e  tribunais en Galicia  (Minerva), é unha aplicación  transferida polo 
Ministerio  de  Justicia,  cuxa  versión  actualmente  implantada  non  permitía  a  opción 
plurilingüe, se ben hai uns meses comezou unha  liña de traballo conxunto co Ministerio de 
Justicia (cedente da dita ferramenta) para a incorporación automática ao sistema de xestión 
procesual Minerva dos modelos do aplicativo en lingua galega. 

ANÁLISE 

Á  vista  do  contido  do  escrito  de  queixa,  da  documentación  achegada  pola  persoa  que 
promoveu  este  expediente  e do que  se manifesta no  informe da  administración,  cómpre 
facer as seguintes consideracións: 

Sen  prexuízo  de  que  debe  axilizarse  a  incorporación  automática  ao  sistema  de  xestión 
procesual  Minerva  dos  modelos  da  aplicación  en  galego,  a  queixa  ten  un  motivo  moi 
concreto. Trátase neste caso dun apoderamento realizado ante o Letrado da Administración 
de Xustiza, que pode obterse por comparecencia ante o citado Letrado de Administración de 
Xustiza de calquera oficina xudicial. Neste  intre, é posible  facelo  con certificado dixital ou 
DNI electrónico na Sede Xudicial Electrónica. 

O  informe  manifesta,  literalmente,  que  “existen  a  disposición  dos  órganos  xudiciais  en 
Galicia recursos lingüísticos e ferramentas para facilitar o traballo en lingua galega dentro do 
respecto  á  cooficialidade  lingüística e dos principios que  rexen os procesos  xudiciais para 
garantir o bo fin da xustiza (equipos lingüísticos para garantir as traducións das resolucións e 
documentos  xudiciais  que  sexan  precisos,  impulso  de  programas  de  formación  en 
capacitación lingüística, entre outros)”. 

Xa que logo, un trámite xudicial sinxelo como é outorgar un poder apud acta debe poder ser 
realizado  en  galego  a  solicitude  dos  interesados,  en  estrito  respeto  aos  seus  dereitos 
lingüísticos, mediante o recurso ás ferramentas para realizar o traballo dos órganos xudiciais 
en galego, á marxe da incorporación automática de modelos ao aplicativo Minerva.  
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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, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa Dirección Xeral de 
Xustiza a seguinte suxestión: 

Que se valore a posibilidade de que a Dirección Xeral de Xustiza facilite ás oficinas xudiciais 
os medios materiais para que os órganos da Administración de Xustiza teñan a disposición 
dos  usuarios  formularios  de  apoderamento  apud  acta  en  galego,  en  cumprimento  do 
disposto  no  artigo  231  da  LOPJ,  como  concreta  garantía  de  que  as  partes,  os  seus 
representantes  e quen os dirixan poidan utilizar  a  lingua propia de Galicia e oficial nesta 
comunidade autónoma, tanto en manifestacións orais coma escritas.  

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais,  facémoslle  saber  que,  en  aplicación  do  principio  de  transparencia,  a  partir  da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución.  

Debo  lembrarlle  tamén que, ao abeiro da  lei  reguladora desta  institución, o  seu artigo 33 
prevé  que,  se  formuladas  as  súas  recomendacións,  non  obtivese  resposta  ou,  nun  prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, a Valedora do Pobo poderá 
poñer  os  antecedentes  do  escrito  e  as  recomendacións  efectuadas  en  coñecemento  do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando a Valedora do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das  resolucións desta  institución  refórzase no  artigo 37 da  Lei 
6/1984,  cando  prevé  que  a  Valedora  do  Pobo,  no  seu  informe  anual  ao  Parlamento  de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as  súas causas, así como das que  foron obxecto de  investigación e o  seu  resultado, con 
especificación  das  suxestións  ou  recomendacións  admitidas  pola  administración  pública 
galega. 
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Saúdoo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


