
Que facer para recuperar a forma galega dun nome  
e/ou apelido ou para proceder á súa galeguización?

1º Solicitar un certificado de nacemento. Isto faise no Rexistro Civil onde estea rexis-
trado o devandito nacemento. (De ser o caso, tamén se pode facer desde o Rexistro 
Civil do domicilio da persoa interesada, que o remitirá ao do lugar de nacemento).

 Valéndose do certificado de nacemento e achegando tamén copia do docu-
mento de identidade, solicítase no Rexistro, mediante unha instancia, que 
se proceda á galeguización do nome, ao abeiro da Lei 40/1999, e/ou do(s) 
apelido(s), ao abeiro da Lei de Rexistro Civil de 20/2011, do 21 de xullo.

2º Obtida a certificación do Rexistro Civil, na que xa aparece o nome e/ou os apeli-
dos na súa forma galega, cómpre que a devandita mudanza se consigne no carné 
de identidade. Para iso, hai que presentar unha instancia na comisaría en que 
estea expedido o devandito carné de identidade para que se proceda á corrección 
pertinente. Esta instancia débese acompañar da certificación do Rexistro Civil, 
que é a proba documental de que a mudanza do nome e/ou apelidos foi reali-
zada. (Este trámite de renovación do DNI non ten custo económico, tal como 
se estabelece na Orden do 18 de abril de 1985, sobre renovación do documento 
nacional de identidade, para a substitución do nome propio do seu titular).

3º A partir da obtención do novo carné, no que xa figura o nome e/ou apelidos 
coa súa forma galega, cómpre ir solicitando ante as diferentes administracións, 
institucións, etc. (Axencia Tributaria, SERGAS, Seguridade Social, Dirección 
Xeral de Tráfico, concello, sindicato, etc.) a mudanza de nome e/ou apelidos, 
co fin de que toda a nova documentación que se xere (recibos varios, carné de 
conducir, contas bancarias, etc.) xa contemple a devandita mudanza. 

 Para efectivizar isto, normalmente abonda con solicitalo verbalmente  
(ou por escrito), mostrando o novo carné de identidade (ou achegando 
fotocopia deste).

Dercargar dende www.cig.gal/lingua os modelos de instancia para:
1. A galeguización do nome
2. Solicitar a regularización ortográfica do(s) apelido(s)
3. Renovar o carné de identidade, tras a galeguización no rexistro civil.



(polo uso de nomes e apelidos en lingua galega)

Pola recuperación plena dos nosos nomes

P OR mor dos intentos de asimilación lingüística e cultural de Galiza, 
e mesmo da procura do noso sometemento como nación, moitos dos 
nomes galegos –tanto de poboacións como de persoas–  viviron un 

proceso de deturpación e asimilación ao español. Así, lugares como Melide, 
Sanxenxo, O Valadouro ou Xinzo de Limia acabáronse convertendo en 
Mellid, Sangenjo, Valle del Oro ou Ginzo de Limia. 

Polo que fai aos nomes e apelidos, os primeiros foron substituíndose 
aos poucos por outros en español e os segundos, sobre todo aqueles que 
maior marca de galeguidade posuían, foron tamén deturpándose mesmo até 
acabaren nun auténtico castrapo: Branco transformado en *Blanco, Buxán 
en *Buján, Camiño en *Camino, Caxiao en *Cajiao, Igrexas en *Iglesias, 
Lourenzo en *Lorenzo, Miñóns en *Miñones, Outeiro en *Otero, Seixas 
en *Seijas, Vilaverde en *Villaverde...

Faise necesaria e urxente, polo tanto, a súa recuperación na forma 
orixinaria galega.

Desde a aprobación da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización 
lingüística, a única forma posíbel dos nomes dos nosos lugares é a 
propia, en galego.  Malia todo, seguimos asistindo nalgunhas instancias 
(certas institucións, medios de comunicación...) á súa deturpación, ás 
veces incluso desde os que precisamente deberían velar polo 
cumprimento da devandita lei.

Aínda así, nos últimos anos produciuse un importante 
avance e hoxe a toponimia de Galiza é amplamente respectada, 
sobre todo nos sinais públicos, aínda que non tanto como sería 
o lóxico nunha sociedade que tivese a súa lingua plenamente 
normalizada.

Cómpre, pois, seguirmos a reclamar que os nosos nomes de lugar se 
escriban sempre en galego e denunciarmos onde isto non aconteza.

O derrogado artigo 54 da Lei do Rexistro Civil, do ano 1957, obrigaba 
a que os nomes se rexistrasen en español. Unha lei do ano 1977 modificou 
este artigo e posibilitou a inscrición no rexistro civil de nomes propios en 
galego, o que fixo que moitos procedesen a inscribir as súas crianzas con 
nomes na nosa lingua e outros galeguizasen os seus nomes propios.

Mais a lei imposibilitaba o cambio de nome para o galego das 
persoas nacidas despois do dito ano de 1997 e tampouco se facilitaba a 
galeguización dos apelidos, galeguización que só era posíbel tras un longo 
proceso burocrático que non animaba a ninguén a facelo.

Desde hai máis de dúas décadas está en vigor a Lei 40/1999, que 
permite a galeguización de nomes e apelidos, así como o cambio da orde 
destes. Esta lei posibilita, pois, que as persoas poidan galeguizar o seu nome, 
á vez que axiliza os trámites para a galeguización dos apelidos.

Así mesmo, a Lei de Rexistro Civil de 20/2011, do 21 de xullo, 
permite a regularización lingüística dos apelidos galegos deturpados e, polo 
tanto, a súa restauración á forma galega correspondente.

Coa campaña EN NOME PROPIO (polo uso de nomes e apelidos 
en lingua galega), desde a CIG queremos facer palpábel, unha vez máis, 
o compromiso que como central sindical temos idioma de Galiza, no 
convencemento de que iso significa avanzarmos na nosa dignidade colectiva 
e no camiño da soberanía para a nosa nación.

Nesa andaina, animamos a todos os delegados e delegadas da central 
sindical, así como ao conxunto da afiliación, se non o fixeron xa, para que 
procedan á restauración dos seus nomes e/ou apelidos á forma propia en galego.


