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ESTAUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA 

OS PODERES 

 

ARTIGO 1 

1. Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para 
acceder ó seu autogoberno, de conformidade coa Constitución Española e co 
presente Estatuto, que é a súa norma institucional básica. 

2. A Comunidade Autónoma, a través de institucións democráticas, asume como 
tarefa principal a defensa da identidade de Galicia e dos seus intereses, e a 
promoción da solidariedade entre todos cantos integran o pobo galego. 

3. Os poderes da Comunidade Autónoma de Galicia emanan da Constitución, do 
presente Estatuto e do Pobo. 

ARTIGO 5 

1. A lingua propia de Galicia é o galego. 
2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de 

os coñecer e de os usar. 
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous 

idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, 
cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu 
coñecemento. 

4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 
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Título 1 

Do poder galego 

ARTIGO 9 

1. Os poderes da Comunidade Autónoma exércense a través do Parlamento, da 
Xunta e do seu Presidente. 

2. As leis de Galicia ordenarán o funcionamento destas institucións de acordo coa 

Constitución e co presente Estatuto. 

Capítulo I: Do Parlamento 

ARTIGO 10 

1. Son funcións do Parlamento de Galicia as seguintes:  
o a) Exerce-la potestade lexislativa da Comunidade Autónoma. O 

Parlamento só poderá delegar esta potestade lexislativa na Xunta, nos 
termos que establecen os artigos 82, 83 e 84 da Constitución para o 
suposto da delegación lexislativa das Cortes Xerais ó Goberno, todo iso 
no marco do presente Estatuto. 
b) Controla-la acción executiva da Xunta, aproba-los orzamentos e 
exerce-las outras competencias que lle sexan atribuídas pola 
Constitución, polo presente Estatuto, polas leis do Estado e polas do 
Parlamento de Galicia. 
c) Designar para cada lexislatura das Cortes Xerais os Senadores 
representantes da Comunidade Autónoma galega, de acordo co 
previsto no artigo 69, apartado 5.da Constitución. Tal designación será 
feita de forma proporcional á representación das distintas forzas 
políticas existentes no Parlamento de Galicia. 
d) Elixir de entre os seus membros o Presidente da Xunta de Galicia. 
e) Esixir, se é o caso, responsabilidade política á Xunta e ó seu 
Presidente. 
f) Solicitar do Goberno a adopción de Proxectos de Lei e presentar 
perante a Mesa do Congreso dos Deputados Proposicións de Lei. 
g) Interpor recursos de inconstitucionalidade e presentarse perante o 
Tribunal Constitucional nos supostos e termos previstos na Constitución 
e na Lei Orgánica do Tribunal Constitucional. 

2. O Parlamento de Galicia é inviolable. 

ARTIGO 11 

1. O Parlamento estará constituído por Deputados elixidos por sufraxio universal, 
igual, libre, directo e secreto. 
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2. O Parlamento será elixido por un prazo de catro anos, de acordo cun sistema 
de representación proporcional que asegure, ademais, a representación das 
diversas zonas do territorio galego. 

3. Os membros do Parlamento de Galicia serán inviolables polos votos e opinións 
que emitan no exercicio de seu cargo, Durante o seu mandato non poderán ser 
detidos nin retidos polos actos delictuosos cometidos no territorio de Galicia a 
non ser en situación de flagrante delicto, correspondendo decidir, en todo 
caso, sobre a súa inculpación, prisión, procesamento e xuízo ó Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia. Fóra deste territorio, a responsabilidade penal 
será esixible nos mesmos termos perante a Sala do Penal do Tribunal Supremo. 

4. A circunscrición electoral, será, en todo caso, a provincia. 
5. Unha lei do Parlamento de Galicia determinará os prazos e regulará o 

procedemento para a elección dos seus membros, fixando o número deles 
entre sesenta e oitenta, así como as causas de inelixibilidade e 
incompatibilidade que afecten ós postos ou cargos que se desempeñen dentro 
do ámbito territorial da Comunidade Autónoma. 

6. O Parlamento, mediante lei, poderá establecer un sistema para que os 
intereses do conxunto dos galegos residentes no estranxeiro se encontren 
presentes nas decisións da Comunidade Autónoma. 

7. Os Deputados non estarán suxeitos a mandato imperativo. 

Capítulo II: Da Xunta e do seu Presidente 

ARTIGO 15 

1. O Presidente dirixe e coordina a acción da Xunta e ostenta a representación da 
Comunidade Autónoma e a ordinaria do Estado en Galicia. 

2. O Presidente da Xunta será elixido polo Parlamento Galego de entre os seus 
membros e será nomeado por El-Rei. 

3. O Presidente do Parlamento, logo de consultas coas forzas políticas 
representadas parlamentariamente e oída a Mesa, proporá un candidato a 
Presidente da Xunta. 

4. O Candidato presentará o seu programa ó Parlamento. Para ser elixido, o 
candidato deberá obter na primeira votación maioría absoluta; en caso de non 
a obter, procederase, transcorridas vintecatro horas da anterior, a unha nova 
votación e, obtendo maioría simple, considerarase outorgada a confianza. De 
non conseguirse esta maioría, tramitaranse sucesivas propostas na forma 
prevista anteriormente. 

5. O Presidente da Xunta será politicamente responsable perante o Parlamento. 
Unha Lei de Galicia determinará o alcance de tal responsabilidade, así como o 
Estatuto persoal e atribucións do Presidente.  

ARTIGO 16 

1. A Xunta é o órgano colexiado de Goberno de Galicia. 
2. A Xunta de Galicia está composta polo Presidente, Vicepresidente ou 

Vicepresidentes, se é o caso, e mailos Conselleiros. 
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3. Os Vicepresidentes e Conselleiros serán nomeados e cesados polo Presidente. 
4. Unha Lei de Galicia regulará a organización da Xunta e as atribucións e o 

Estatuto persoal dos seus compoñentes.  

Capítulo III: Da Administración de Xustiza en Galicia 

ARTIGO 20 

Correspóndelle á Comunidade Autónoma: 

1. Exercer tódalas facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial e do Consello 
Xeral do Poder Xudicial recoñezan ou atribúan ó Goberno do Estado. 

2. Fixa-la delimitación das demarcacións territoriais dos órganos xurisdiccionais 
en Galicia, tendo en conta, entre outros criterios, os límites dos tradicionais 
partidos xudiciais e as características xeográficas e de poboación.  

ARTIGO 21 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no que se integrará a actual Audiencia 
Territorial, é o órgano xurisdiccional en que culminará a organización xudicial no seu 
ámbito territorial, e perante o cal se esgotarán as sucesivas instancias procesuais, nos 
termos do artigo 152 da Constitución e de acordo co presente Estatuto. 

ARTIGO 22 

1. A competencia dos órganos xurisdiccionais en Galicia esténdese: 
o a) No plano civil, a tódalas instancias e graos, incluídos os recursos de 

casación e de revisión nas materias de Dereito Civil Galego. 
b) No plano penal e social, a tódalas instancias e graos con excepción 
dos recursos de casación e de revisión. 
c) No plano contencioso-administrativo, a tódalas instancias e graos, 
cando se trate de actos dictados pola Xunta e pola Administración de 
Galicia, naquelas materias que lle corresponda lexislar en exclusiva á 
Comunidade Autónoma e ás que, segundo a Lei da citada xurisdicción, 
lle correspondan en relación cos actos dictados pola Administración do 
Estado en Galicia. 
d) As cuestións de competencia entre órganos xudiciais en Galicia. 
e) Os recursos sobre cualificación de documentos referentes ó dereito 
privativo galego que deban ter acceso ós Rexistros da Propiedade. 

2. Nas restantes materias poderase interpor, cando proceda, perante o Tribunal 
Supremo, o recurso de casación ou o que corresponda segundo as leis do 
Estado e, se é o caso, o de revisión. O Tribunal Supremo resolverá tamén os 
conflictos de competencia e xurisdicción perante os Tribunais de Galicia e os do 
resto de España. 


