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Coa reforma xudicial do Goberno, a Xunta perderá os máis de 2,5 M€ 

comprometidos na creación e mantemento dos Xulgados da Zona Sur 

 
Os socialistas revelaron este dato na xornada informativa sobre a supresión dos Partidos Xudiciais, 

organizada pola executiva provincial que dirixe Santín, e na que o ex ministro Francisco Caamaño realizou 

unha ampla análise das graves consecuencias que terá o novo sistema tanto para a cidadanía como para o 

sector xurídico 

 

Esixen que, dado que Gallardón defende “unha visión elitista e discriminatoria da Xustiza, afastándoa das 

persoas”, o Goberno galego ten que emendar a situación. “A reforma contradí ese mantra da 

administración que di que os servizos se teñen que achegar aos cidadáns, pois non todo o mundo pode 

chegar ao Supremo, entre outras causas porque non todas as persoas teñen a capacidade económica para 

pagar taxas nin para custear un avogado por un longo período”, destacaron 

 

Por elo, consideran que o Executivo de Rajoy “asesta un duro ataque á igualdade e á Xustiza de 

proximidade. O que está facendo é baleirar o rural. A moitas localidades só lles quedará o centro médico e 

a algunhas, nin iso”, afirmaron 

 

Ademais de privar aos cidadáns do seu dereito á tutela xudicial efectiva e de colapsar administrativamente 

o órgano da capital, o sistema tamén terá consecuencias a nivel laboral e organizativo. “A nova 

distribución de postos en destinos provinciais convertirá as oficinas xudiciais en macroalmacéns de 

persoas mi pouco operativas. Algo que é inaceptable”, subliñaron 

 

MONFORTE DE LEMOS, 3 DE XULLO DE 2014.-  A executiva provincial, que dirixe Juan Carlos González 

Santín, iniciou este xoves, en Monforte, o programa de xornadas informativas sobre a supresión dos 

Partidos Xudiciais que pretende realizar o Goberno Central en Lugo, e que se enmarca na campaña de 

mobilizacións que os socialistas están a levar a cabo non só nas cabeceiras de comarca que posúen ditos 

órganos, senón en toda a provincia. 

 

No trancurso do encontro, no que ademais de González Santín, tamén participaron o deputado autonómico 

–Vicente Docasar-, o voceiro do PSOE na cidade do Cabe –José Tomé Roca-, e o coordinador do PSOE na 

comarca de Lemos –Roberto Castro-, o ex ministro de Xustiza e deputado autonómico –Francisco 

Caamaño- realizou unha ampla análise da Lei Orgánica do Poder Xudicial, así como das graves 

consecuencias que terá a súa entrada en vigor tanto para a cidadanía como para o sector xurídico. E é 

que, tal e como indicou o secretario do PSdeG-PSOE lucense, no caso de que a normativa saia adiante, a 

administración galega, só na construción, reparación e mantemento das tres sedes xudiciais da Zona Sur –

Monforte, Sarria e Chantada- perderá máis de 2,5 millóns de euros. 

 

O goberno autonómico inaugurou en 1997 as instalacións de Sarria e, en 2001, as de Monforte de Lemos. 

As dúas actuacións supuxeron para as arcas da Xunta un investimento de preto de 830.000 euros. 

Asimesmo, no Plan de Infraestruturas Xudiciais 2014-2015, o Goberno galego comprometeu a execución 

dunha nova sede no municipio sarriano por valor de 1,7 millóns de euros, ademais de distintas partidas 

para o mantemento da sede existente nesta localidade, así como das instalacións chantadina e monfortina. 

Deste xeito, se a norma se mantén tal e como anunciou o ministerio, e a infraestrutura xudicial se organiza 

exclusivamente a partir do tribunal de instancia que se creará na capitalidade, estas tres sedes ao igual as 

outras cinco que existen na actualidade, e que se ven afectadas por esta medida, quedarían sen uso.  

 

“Reacción urxente de Feijóo” 

É por este motivo, polo que os socialistas cren necesaria “a reacción urxente de Feijóo”, xa que do 

contrario estará sendo “cómplice da visión elitista e discriminatoria da Xustiza que defende Gallardón e que 

afasta ás persoas deste dereito”. E faino, subliñan, “con taxas altísimas, privatizando o Rexistro Civil, 

dándollelo aos rexistradores da propiedade e, agora, suprimindo os Xulgados e os Partidos Xudicais para 

poñelos nas capitais de provincia”. Neste senso, tal e como subliñou Caamaño, “a reforma contradí ese 

http://goog_1013234870/
http://goog_1013234870/
http://www.twitter.com/PsoeLugo


                                           

 

                                                                NOTA DE PRENSA 

 

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 

www.psoeprovincialdelugo.com 

www.facebook.com/psoeprovinciallugo 

www.twitter.com/PsoeLugo 

2 

 

mantra da Administración que di que os servizos se teñen que achegar aos cidadáns, pois non todo o 

mundo pode chegar ao Supremo -a última instancia- entre outras causas porque non todas as persoas 

teñen a capacidade económica para pagar taxas nin para custear un abogado por un longo período”. Por 

todo elo, considera que o Goberno de Rajoy “asesta un duro ataque á igualdade e á Xustiza de 

proximidade. O que está facendo é baleirar o rural, de forma que a moitas localidades só lles quedará o 

centro médico e a algunhas, nin iso”, afirmou. 

 

A este respecto indicou que “por primeira vez están de acordo os sindicatos, os xuíces, os avogados, os 

procuradores… Non coñezo a ninguén que esté a favor desta normativa. O Partido Popular xoga á 

ambigüidade. No Parlamento de Galicia defende a existencia de 7 Partidos Xudiciais, de tal xeito que os 

que elimina funcionarán como un buzón cunha función moi semellante á do Xulgado de Paz. O que está 

claro é que unha vez que se vaia o xuíz, desaparece a actividade xurisdicional”. 

 

É evidente, pois, “que un poder do Estado desaparecerá de gran parte do país”. Proba delo, é que, só 

dende o punto de vista laboral, explicou o ex ministro, a reforma afectará a un colectivo inmenso de 

traballadores: uns 25.000 da administración central adscritos a Xustiza e outros case 37.000 nas 

comunidades autonómas. A este respecto, apuntou que “a nova distribución de postos en destinos 

provinciais convertirá as oficinas xudiciais en macroalmacéns de persoas mi pouco operativas; algo, dixo, 

que é inaceptable”. 

 

“Isto é un disparate de inversión porque ou se habilitan edificios novos ou nos da capital non van caber 

tantos profesionais. En lugar de avanzar na informatización da Xustiza, avánzase en todo o contrario. O 

único que defende este sistema é o Ministerio”. É, por tanto, segundo destacou Francisco Caamaño, 

“unha lei antieconómica, absurda e non permite a especialización. Dende o Partido Socialista apostamos 

sempre pola creación de Tribunais de Instancia, pero iso non leva implícita a supresión dos Partidos 

Xudiciais; un sitema que, por certo, foi aprobado por unanimidade no Congreso dos Deputados cando 

gobernábamos na administración do Estado”. 

 

Colapso da Xustiza 

Malia o encarecemento das taxas xudiciais que entrou en vigor en 2012, a litixiosidade subiu en Galicia e, 

dentro da Comunidade, Lugo sitúase como a segunda provincia galega co maior índice. Concretamente, 

segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, a provincia acumula 45,49 casos por cada 1.000 

habitantes. Ante este panorama “que xa está a ser desolador”, e se os plans do Goberno seguen o seu 

curso, máis de 200.000 lucenses tamén se quedarán sen oficinas do Rexistro Civil.  

 

O proxecto do Executivo pasa por deixar só unha na capital e facilitar algún trámites de maneira 

telemática; o que non evita que moitos cidadáns se vexan obrigados a facer desprazamentos de máis de 

douscentos quilómetros entre ida e volta para presentar algúns documentos que son necesarios para 

formalizar un matrimonio, por exemplo. Neste caso, a Zona Sur tamén se vería “gravemente afectada”, 

pois desparecerían os dous rexistros civís cos que conta: o de Monforte e o de Chantada. 

 

Neste senso, Lugo é a provincia galega que atravesa a situación máis crítica, pois, ademais, o Partido 

Xudicial da capital é o de maior extensión de Galicia. “O café para todos de Gallardón vale igual para un 

veciño de Monforte, de Folgoso ou de Ribas de Sil que para un de Teruel. Pensamos que é unha reforma 

totalmente desafortunada, socialmente prexudicial tanto para os cidadáns como para as localidades que se 

van ver privadas deste servizo”, subliñaron.  

 

Na actualidade, a demarcación de Monforte é o terceiro Xulgado da provincia con máis volume 

administrativo, sendo superado tan só polo de Lugo e o de Viveiro. Dá servizo a un total de 42.000 

habitantes dos municipios de Bóveda, Folgoso do Courel, Pantón, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, 

O Saviñao e Sober.  
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