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IInformar da validez, legalidade e mesmo conveniencia de
redactar en galego un documento, no momento de iniciar

calquera trámite. Niso consiste o que o Plan xeral de norma-
lización da lingua galega denomina oferta informativa, un
xesto considerado obxectivo básico deste plan. A Secretaría
Xeral de Política Lingüística ten asumido como propios os
obxectivos e as estratexias do plan, que no ámbito da Xustiza
establece como meta alcanzar esta oferta informativa con
naturalidade, de forma que se elimine calquera traba para
exercer o dereito lingüístico por parte dos cidadáns.

Para conseguir ese obxectivo, o conxunto dos axentes que
temos unha voz neste ámbito fomos dando pasos significa-
tivos para a recuperación da normalización lingüística nun
sector que, recordemos, foi pioneiro na historia da nosa lin-
gua no uso formal do galego, pois xa no século XIII o galego
era a lingua escrita de todo tipo de actos notariais, xudiciais

e administrativos. A decadencia posterior marcou unha iner-
cia que aínda hoxe lle nega status legal ao galego, impide
que a súa utilización sexa aínda insuficiente nas facultades
de Dereito, e frea, afortunadamente cada vez menos, esa
xeneralización da oferta informativa. 

Os pasos que hai que dar comezan pola formación dos pro-
fesionais. Ademais dos cursos de linguaxe xurídica que se
veñen realizando desde hai anos, hai unha iniciativa novido-
sa, modesta en termos cuantitativos pero moi  relevante polo
que supón de achegamento entre a lingua e un ámbito apa-
rentemente remiso a un maior uso no seu sector. Por primei-
ra vez, o ano pasado realizouse o primeiro curso de galego
para notarios, unha actividade que puidera parecer modesta,
pero que abriu un camiño de colaboración e que serviu

tamén para levar a todas as notarías galegas a mensaxe do
Plan de normalización neste ámbito. O diálogo iniciado co
Colexio de Notarios de Galicia traerá, de seguro, novas con-
quistas para o galego.

Tamén a través dun órgano colexiado, o Consello da
Avogacía Galega, emprendéronse accións específicas enca-
miñadas a introducir o galego nos colexios de avogados de
Galicia, e especificamente co Colexio de Avogados de
Santiago temos en vigor un acordo de colaboración para
seguir afondando na normalización lingüística desta entida-
de. É merecedor de recoñecemento o impulso que este
Colexio lle está dando ao emprego da lingua nas súas activi-
dades, o seu papel de asesoramento para os arredor de 500
profesionais colexiados  e o seu labor de promoción da refle-
xión arredor desta cuestión.

As novas tecnoloxías abren unha oportunidade para amplifi-
car o impulso ao idioma, con accións multiplicadoras. Aínda
hai un campo importante no que avanzar, que é a tradución
dos textos legais e das ferramentas electrónicas axeitadas
para o labor diario dos profesionais do Dereito. Desde o espa-
zo web da Secretaría Xeral de Política Lingüística quixemos,
ata o de agora, contribuír á difusión da versión galega de
lexislación relativa á propia lingua. Para o conxunto da pro-
dución de lexislación, o convenio entre a Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Boletín
Oficial do Estado vai permitir ampliar o número de textos
legais dispoñibles en lingua galega. A rede, facilitará a che-
gada destes documentos de traballo diario a todas as perso-
as interesadas. Os novos tradutores automáticos, xa moi pre-
cisos, o avance da localización en galego de programas infor-
máticos de xestión na Administración de Xustiza e, en xeral,
a incorporación do galego ás novas ferramentas tecnolóxicas
constitúen elementos vitalizadores do presente e do futuro
da lingua.

Este camiño abrímolo e andámolo entre todos. O esforzo e a
participación dos profesionais, dos usuarios e administrados
que solicitan a documentación en galego e que colaboran
para que as pexas que aínda existen non constitúan atrancos
verdadeiros a unha vida en galego, permitirán que a lingua
recupere a vitalidade que lle cómpre neste ámbito tan impor-
tante para a convivencia social. As administracións públicas
temos por diante aínda un longo traballo para facer que as
relacións informais que se desenvolven habitualmente en
galego no ámbito xurídico cheguen na mesma lingua ao
plano formal e visible.

MMaarriissooll  LLóóppeezz  MMaarrttíínneezz
SSeeccrreettaarriiaa  xxeerraall  ddee  PPoollííttiiccaa  LLiinnggüüííssttiiccaa

UUnn  ttrraabbaalllloo  ddee  ttooddooss
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OOdicionario académico define o xerundio como unha forma
verbal que expresa unha acción que se está realizando. O

xerundio é unha forma invariable non persoal do verbo que
pode rematar en –ando (condenando), en –endo (resolvendo) ou
en –indo (requirindo) e que habitualmente equivale a un adver-
bio ou a unha oración adverbial. Na linguaxe xurídica contem-
poránea podemos constatar un uso abusivo deste tempo verbal
que a miúdo deriva nun exceso de construcións subordinadas.

Este novo réxime legal, ccrreeaannddoo unha única categoría de
vivendas de protección oficial e iinnccoorrppoorraannddoo as particula-
ridades das persoas que as queren adquirir, posibilita o
acceso á vivenda con carácter xeral, pero rreeccoonndduucciinnddoo as
axudas económicas cara aos compradores máis necesita-
dos, ccoommeezzaannddoo unha nova concepción da lexislación pro-
tectora.

É recomendable fuxir do uso xeneralizado dos xerundios xa que
o abuso destas construcións recarga a redacción dos documen-
tos e dificulta a comprensión. En moitos casos estas formas ver-
bais evitan o uso dunha puntuación máis rendible.

Este novo réxime legal ccrreeaa unha única categoría de viven-
das de protección oficial e iinnccoorrppoorraa as particularidades
das persoas que as queren adquirir. DDeessttee  xxeeiittoo  ppoossiibbiilliittaa o
acceso á vivenda con carácter xeral, pero rreeccoonndduuccee as axu-
das económicas cara aos compradores máis necesitados, oo
qquuee  ffaaii  ccoommeezzaarr unha nova concepción da lexislación pro-
tectora.

Alén disto, á hora de empregar estas formas debemos ter en
conta que o seu uso adoita presentar incorreccións en dous pla-
nos: no temporal e no do seu significado. 

No plano temporal cómpre termos en conta que o xerundio só
pode expresar accións simultáneas ou anteriores á do verbo
principal.

AAlleeggaannddoo eses razoamentos aaccaaddoouu unha resolución xusta.
(accións simultáneas)
AAlleeggaannddoo eses razoamentos aaccaaddaarráá unha resolución
xusta. (acción anterior á do verbo principal)

Xa que logo, non é correcto o uso desta forma verbal para indi-
car unha acción posterior á do verbo principal.

RReeddaaccttoouu a demanda o pasado luns, *pprreesseennttáánnddooaa dous días
máis tarde.

A sentenza ffooii firme, *pprroovvooccaannddoo o ingreso inmediato na pri-
sión.

Nestes casos as formas do xerundio poden ser substituídas por
unha construción copulativa coa conxunción e.

RReeddaaccttoouu a demanda o pasado luns ee  pprreesseennttoouunnaa dous
días máis tarde.
A sentenza ffooii firme e provocou  o ingreso inmediato na pri-
sión.

Canto ao significado, o xerundio pode asumir o valor de adxec-
tivo explicativo mais é incorrecto o seu uso cando ten un valor
especificativo que modifica o substantivo que acompaña.

Achegámoslle unha *nnoottiiffiiccaacciióónn  rreeqquuiirriinnddoo a súa presenza
na sala.
A xuíza ditou unha *sseenntteennzzaa  ccoonnddeennaannddoo as tres persoas
inculpadas.

Estas construcións poden ser facilmente substituídas por unha
cláusula de relativo.

Achegámoslle unha nnoottiiffiiccaacciióónn  nnaa  qquuee  ssee  rreeqquuiirree a súa
presenza na sala.
A xuíza ditou unha sseenntteennzzaa  nnaa  qquuee  ccoonnddeennaabbaa as tres per-
soas inculpadas.

OO  xxeerruunnddiioo::  uussoo  aabbuussiivvoo  ee  pprriinncciippaaiiss  uussooss  iinnccoorrrreeccttooss

SSeemmiinnaarriioo  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ee  rreecciiccllaaxxee  ddaa  lliinngguuaa  ggaalleeggaa::  pprriinncciippaaiiss
mmooddiiffiiccaacciióónnss  iinnttrroodduucciiddaass  nnoo  tteexxttoo  ddaass  nnoorrmmaass  nnoo  aannoo  22000033

DDurante o mes de marzo desenvolveuse neste colexio un semina-
rio de actualización e reciclaxe que abordou diversos aspectos

referidos, sobre todo, aos últimos cambios introducidos na norma-
tiva oficial do galego. De modo máis xeral, o seminario tamén ser-
viu para que o alumnado realizase un breve percorrido polos erros
máis frecuentes que se adoitan cometer no uso do noso idioma.
O seminario contou cun elevado número de persoas inscritas, polo
que finalmente tivo que realizarse en dúas quendas. Os alumnos e
alumnas que superaron o 75% de asistencia recibirán un certifica-
do expedido polo colexio e pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística. 
Ao longo deste ano convocaranse outros seminarios específicos
dentro da programación formativa en lingua galega deseñada polo
Servizo de Asesoramento Lingüístico en colaboración coa Secretaría
Xeral de Política Lingüística. Toda a información acerca dos cursos
formativos e doutras actividades poderá consultarse no sitio web
que o servizo de asesoramento lingüístico ten na páxina www.ica-
santiago.org.
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