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1. PRESENTACIÓN 

O sector económico constitúe un dos piares da sociedade e, como tal, dada ademais a súa pluralidade, reflicte a unha gran parte desta. 
Neste sentido, a historia do galego no ámbito empresarial é paralela á propia evolución do seu uso na sociedade. Observar esta evolución e 
detectar as necesidades actuais do tecido económico poden axudar nos procesos de normalización lingüística, non só no seu propio ámbito 
senón tamén noutros colectivos de influencia.  

O estudo que a continuación presentamos forma parte do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade. Esta iniciativa, 
impulsada dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, constitúese como a ferramenta capaz de poder detectar a 
evolución dos usos lingüísticos da sociedade ao longo do tempo. 

Concretamente, o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo que nace cunha dobre finalidade: en primeiro 
lugar, como unha ferramenta que permite o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado de forma 
unánime polo Parlamento galego; en segundo lugar, como un instrumento operativo e áxil que faga posible obter un coñecemento de 
primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade e que, ademais, posibilite facer comparacións dos usos lingüísticos nos 
diferentes ámbitos da sociedade para, deste xeito, focalizar as actuacións a prol da lingua nos ámbitos en que sexa máis necesario e nos 
aspectos máis demandados. 

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación, consonte os establecidos no Plan xeral de normalización da lingua galega (en diante 
PNL) e que son os seguintes: administracións públicas, educación, medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido 
asociativo, sector das telecomunicacións e cidadanía. 

O informe que a continuación presentamos céntrase no ámbito de actuación da economía e da empresa, e o que pretende é coñecer a 
situación do galego no conxunto do tecido empresarial de Galicia, concretamente recoller datos sobre os coñecementos, os usos, as 
opinións e as actitudes lingüísticas nas empresas, no comercio e na banca (entendida esta como o conxunto de bancos e caixas de aforro) 
en relación coa lingua.  
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Este documento estrutúrase nos seguintes capítulos: 

• Introdución: en primeiro lugar, inclúe unha pequena 
introdución en que se analizarán varios aspectos. Por 
unha banda, fálase dos obxectivos e das finalidades 
deste informe, os antecedentes que existen deste tipo de 
estudos en Galicia (A lingua galega no ámbito 
empresarial, tese de doutoramento de Valentina Formoso 
Gosende, presentada na Universidade de Santiago de 
Compostela (en diante, USC) en 2005, entre outros). Por 
outra banda, inclúense as referencias que se fan ao 
ámbito da economía no PNL.  

• Metodoloxía: deseguido, analízase a metodoloxía 
empregada para elaborar este traballo. É un apartado no 
que se tratan todas as cuestións referidas aos principios 
metodolóxicos utilizados neste estudo sobre os usos 
lingüísticos no ámbito da economía de Galicia. 

• Análise de cada ámbito: nos apartados 4, 5 e 6 
estudaranse de xeito pormenorizado os usos lingüísticos 
en cada un dos ámbitos obxecto do presente traballo 
como son, respectivamente, empresa, comercio e banca. 
Cada un destes apartados contén, á súa vez, os 
seguintes subapartados: 

o Introdución: obxectivos e finalidades, así como os 
antecedentes deste tipo de estudos no subámbito 
de aplicación. 

o Metodoloxía: liñas básicas aplicadas para o 
deseño das mostras e o traballo de campo de 
cada área de estudo. 

o Análise dos usos lingüísticos: comeza a análise 
cuantitativa dos datos extraídos a partir da 

enquisa realizada. Estúdanse os usos para todo 
tipo de comunicacións no subámbito en cuestión. 

o Normas e criterios de usos lingüísticos: 
abórdanse as liñas que se están a aplicar 
respecto do uso do galego. 

o Opinións e actitudes lingüísticas: neste punto 
teranse en conta as necesidades lingüísticas e os 
recursos empregados polos axentes, a evolución 
do uso do galego e as vantaxes ou desvantaxes 
consideradas en relación con esta lingua. 

o Competencias lingüísticas: comentaranse as 
aptitudes que respecto do uso do galego teñen os 
distintos traballadores/as, en función dunha serie 
de perfís lingüísticos establecidos segundo o uso 
da lingua tanto oral como escrita que cómpre 
utilizar para desenvolver o seu traballo.  

o Uso de linguas estranxeiras: neste punto 
abórdase o nivel de uso doutras linguas na 
empresa, no comercio e na banca, segundo 
corresponda. 

o Análise cualitativa dos resultados: inclúense 
neste apartado as ideas extraídas dos paneis de 
escoita realizados para cadanseu subámbito: 
empresa, comercio e banca. 

o Indicadores lingüísticos: recóllese neste punto, 
para cada subámbito, un sistema de indicadores 
que permite medir a presenza da lingua galega e 
facer, posteriormente, comparacións entre eles. 

o  Conclusións: por último, resúmense as ideas 
principais que se poden extraer do exposto ao 
longo de todo o capítulo sobre os usos 
lingüísticos no subámbito en cuestión. 
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o Anexos: inclúense varios anexos que completan 
ou complementan a información deste estudo. 
Son os seguintes: a enquisa realizada e a 
caracterización da mostra entrevistada. 

• Indicadores lingüísticos no ámbito da economía e a 
empresa: abordaremos unha comparativa dos 
indicadores obtidos para cada subámbito. 

• Conclusións finais: este apartado recolle unha 
compilación dos puntos principais de cada subámbito e 
establécense comparativas entre eles. 

• Bibliografía: relacionaranse as obras e estudos 
consultados para a elaboración do presente informe. 

A través deste informe preténdese un achegamento á situación actual dos usos lingüísticos no sector económico da sociedade e das 
necesidades que formularon os seus axentes. Esperamos que o informe que presentamos a continuación permita levar a cabo actuacións 
focalizadas nos eidos en que sexa máis necesario e mediante as accións máis axeitadas.  
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2. INTRODUCIÓN 

A presenza do galego no eido empresarial en Galicia atópase directamente unida tanto á historia da empresa nesta comunidade como á 
propia evolución social da lingua. Dende unha perspectiva histórica, podemos asegurar que o galego estivo afastado durante séculos dos 
usos formais, e a súa normalización comezou pola literatura e polos ámbitos que especificamente foron potenciados dende a Administración 
ou que dependen directamente de financiamentos públicos como o ensino, os medios de comunicación ou os propios organismos da 
Administración. Neste sentido, no tecido económico, onde se requiren investimentos e tomas de decisión de carácter privado, a situación é 
máis complicada e adoita ter unha evolución máis lenta.  
 
A normalización do mundo socioeconómico á oficialidade do galego é aínda insuficiente. Malia que nas primeiras etapas dos procesos 
industriais esta lingua é de uso habitual, nas relacións con provedores e clientela o castelán é aínda hoxe predominante. Así, dada a 
complexidade propia deste sector, o galego precisa de políticas claras de apoio e promoción co fin de contrarrestar a situación subsidiaria e 
residual en que se atopa na actualidade e o desprazamento ao que se ve sometido por parte do castelán. Por estas razóns, cómpre 
observar o momento actual e artellar as políticas que sexan necesarias. Para este labor, a creación do Observatorio da Situación da Lingua 
Galega na Sociedade preséntase, como xa se explicou, como unha ferramenta especialmente útil. 

Neste traballo determínase cal é a situación actual do galego e dos usos lingüísticos en xeral no tecido económico. A información 
recompilouse dende dúas perspectivas: por unha banda, fíxose un estudo cuantitativo, a través de 1817 enquisas a empresas, comercios, 
bancos e caixas de aforro presentes en Galicia; pola outra, dende unha óptica cualitativa, grazas aos paneis de escoita, reunións ás que 
asistiron diferentes representantes pertencentes aos colectivos económicos obxecto do presente informe co fin de opinaren sobre diversos 
temas relacionados cos usos lingüísticos na súa correspondente área de actividade. 

 2.1 Obxectivos e finalidades 

Como xa se comentou anteriormente, a posta en funcionamento do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade por parte da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia pretende dotar a Administración dunha ferramenta áxil e obxectiva que posibilite 
un seguimento da aplicación do PNL. Ao mesmo tempo, o devandito observatorio tamén se define como un instrumento que permite obter 
un coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade, cunha metodoloxía solvente e práctica e comparable 
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entre diferentes tipos de ámbitos e que posibilita realizar contrastes con outras comunidades autónomas con dobre lingua oficial, como 
Cataluña e o País Vasco.  

No ámbito concreto da economía e a empresa, preténdese con este traballo obter datos acerca dos seguintes aspectos: 

• Usos lingüísticos 

• Normas e criterios de uso lingüístico 

• Opinións e actitudes lingüísticas 

• Competencias lingüísticas 

• Uso de linguas estranxeiras 

Todos estes puntos analízanse dende a óptica dos tres subámbitos obxecto do presente estudo: as empresas, o comercio e a banca. 

Tendo en conta que son escasos, por non dicir practicamente inexistentes, os estudos realizados neste ámbito da sociedade, a finalidade 
que perseguimos é establecer un punto de partida para realizarmos seguimentos continuos e análises históricas. Neste sentido, 
estableceremos nun primeiro momento a “fotografía” da situación actual dos usos lingüísticos no tecido económico de Galicia e, partindo 
dese panorama, realizaremos o diagnóstico que permita adoptar liñas de actuación en consonancia coas necesidades do sector. 

2.2. Antecedentes no estudo da situación da lingua galega no ámbito da economía e a 
empresa 

Ata o de agora, como xa comentamos, non existen apenas estudos ou análises en relación cos usos lingüísticos do sector económico 
galego. Mesmo as escasas investigacións que afrontan dun xeito amplo e profundo a historia da empresa en Galicia non fan referencia ao 
tema lingüístico. 

Un dos escasos documentos que analizan o uso do galego dende a óptica empresarial é a tese de doutoramento de Valentina Formoso 
Gosende, A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas (Santiago de Compostela, 2005). Nela estúdase 
a situación da lingua galega no sector empresarial de Galicia dende unha dobre perspectiva: en primeiro lugar, establécense os 
antecedentes históricos e a evolución do sector empresarial para, en segundo termo, realizar unha análise máis empírica dos seus usos 
sociolingüísticos actuais, aínda que o ámbito de observación se restrinxe ao concello de Santiago de Compostela. 
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Dende a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), como primeiro paso para iniciar políticas de normalización lingüística no ámbito 
empresarial, redactouse un informe do estado actual da lingua galega nese ámbito, publicado co título O galego na empresa. Informe do 
emprego do galego nas empresas (Santiago de Compostela, 2006). Os obxectivos marcados por este son coñecer o grao de emprego do 
galego na empresa, afondar nas opinións e actitudes ante o seu uso e explorar en que medida se coñecen as axudas e subvencións 
dispoñibles ao respecto. Con tal fin realizouse un traballo de enquisa, que, a diferenza da tese de Formoso, abrangueu a totalidade das 
empresas situadas en Galicia. 

A estes estudos habería que engadirlles iniciativas de promoción do galego no ámbito económico, como a Fundación Galicia-Empresa 
(FGE), que nace no ano 1993 promovida pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia (AFNLG). A FGE, 
que conta hoxe en día cun total de 52 empresas comprometidas co idioma galego, investiga sobre o uso da lingua e promove a creación de 
centros de diálogo e publicacións sobre a vinculación da empresa coa realidade socioeconómica e cultural de Galicia. 

Cómpre, así mesmo, mencionar o Centro de Estudos Lingua e Empresa (CELE), na comarca de Ferrolterra, ou o Foro Enrique Peinador, 
creado no ano 2006 a iniciativa dos Premios da Crítica Galega co patrocinio da Fundación Caixa Galicia. En ambos os casos os obxectivos 
formulados son conxugar o mundo empresarial coa defensa da lingua galega.  

 

2.3. O Plan xeral de normalización da lingua galega 

O PNL considera, no seu sector 4, o ámbito da economía tendo en conta que é un dos sectores que claramente pode influír no 
desenvolvemento e na consolidación do uso da lingua galega. Segundo o expresado pola Comisión Coordinadora para a Normalización 
Lingüística (en diante, CCNL):  
 

O mundo empresarial resulta fundamental como colaborador na recuperación do uso da concienciación 
idiomática polo efecto multiplicador que ten calquera actividade que desenvolva na sociedade. (CCNL, 
1993: 14) 

Neste sector advírtense unha serie de dificultades que atinxen tanto a súa diagnose como a intervención, a pesar do cal as políticas 
lingüísticas que se poidan levar adiante no seu contexto reforzarán as estratexias emprendidas noutros ámbitos da sociedade. 

No PNL pártese dunha diagnose do tecido económico, analizando os seus puntos fortes e débiles, co fin de formular posteriormente os 
seus obxectivos para a normalización lingüística. Cómpre indicar que o sector da economía engloba unha gran diversidade de empresas e 
actividades, tanto desde o punto de vista sectorial, dos destinatarios dos seus produtos e servizos coma da súa distribución xeográfica. Con 
todo, o PNL trata de formular obxectivos para o sector, como os que relacionamos a continuación (2006: 146): 
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• Crear conciencia de que o uso do galego pode favorecer 
as relacións laborais, comerciais e bancarias.  

• Estender o uso da lingua galega nas relacións laborais, 
comerciais e empresariais. 

• Fomentar nos consumidores o hábito de usaren e 
reclamaren a atención en galego.  

Para levar a cabo estas actuacións dividiuse o sector en cinco áreas: industria, comercio, cooperativismo, banca e traballo, tres das cales 
serán tratadas no presente informe do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade: industria, considerada neste traballo 
como “empresa”, comercio e banca. 
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3. METODOLOXÍA 

3.1 Consideracións xerais 

Para podermos tratar con garantías a consecución dos obxectivos definidos inicialmente, estableceuse un marco de traballo e unhas bases 
sólidas que se definen neste apartado do documento. 

Metodoloxicamente o proxecto foi abordado dende un enfoque cuantitativo e completado mediante unha captura de información cualitativa. 
O colectivo obxectivo de análise dividiuse á súa vez en tres eidos: empresas, comercio e banca. No primeiro caso, o universo de estudo 
foron as empresas situadas en Galicia de 6 a 249 asalariados/as. En canto ao comercio o colectivo de referencia foron os 
establecementos situados en Galicia do CNAE1 52, referente ao comercio polo miúdo, agás o comercio de vehículos de motor, 
motocicletas e ciclomotores; reparación de efectos persoais e utensilios domésticos. Por último, e no que á banca se refire, o universo está 
constituído polas oficinais centrais e sucursais de bancos e caixas de aforro localizadas no territorio galego.  

Para realizar o traballo de campo cuantitativo, a unidade de mostraxe foron as empresas, comercios e sucursais de bancos e caixas de 
aforro con teléfono fixo. O método de recollida da información fíxose mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.  

3.2 Deseño da mostra 

O ámbito da economía estivo composto polas empresas (de 6 a 249 asalariados/as), os comercios (CNAE 52) e a banca localizada en 
Galicia. No caso das empresas e do comercio, os universos de referencia acadaron 14.419 e 31.849 unidades, respectivamente, segundo 

                                                      

1 CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Trátase do principal sistema de clasificación das actividades económicas en España. 
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os datos recollidos do Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2006, publicado no mes de xuño de 2007 polo Instituto Galego de 
Estatística (IGE). En canto á banca, tivéronse en conta as 2493 sucursais dos bancos e caixas presentes en Galicia. 

Partindo deses universos, realizáronse os cálculos oportunos que permiten obter unha mostra representativa estatisticamente do tecido 
económico de Galicia. Neste sentido, para cada un dos subámbitos de análise, tivéronse en conta as variables máis influentes para o 
deseño da mostra. Nas empresas, o obxectivo era obter resultados non só representativos estatisticamente no conxunto do subámbito, 
senón tamén por número de traballadores/as e establecéronse así tres grupos: 6-9 asalariados/as, 10-49 asalariados/as e 50-249 
asalariados/as. Nos casos do comercio e da banca, as mostras son representativas estatisticamente para o conxunto de cada un deles. Así, 
o total de mostras obtidas foi de 1817 enquisas distribuídas do seguinte xeito: 

• Empresas: 1073 enquisas • Comercio: 395 enquisas • Banca: 349 enquisas 

Co fin de acadar unha distribución proporcional da mostra, ben que non representativa estatisticamente, tivéronse tamén en conta outras 
variables influentes, como a distribución xeográfica, as actividades económicas e a forma xurídica. O detalle destas especificarase en cada 
subámbito. 

O erro mostral, segundo cada subámbito, está calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q = 0,5. 

Os universos, mostras e erros considerados neste traballo foron os seguintes: 

Subámbito Universo Mostra Erro mostral 

Empresa 14.419 1073 2,94% 

Comercio 31.849 395 5,00% 

Banca 2.493 349 4,96% 
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3.3 Realización do traballo de campo 

Como xa se comentou anteriormente, a entrevista fíxose telefonicamente asistida por ordenador. O período de realización foi dun mes, 
entre o 12 de xuño e o 13 de xullo de 2007. 

As unidades da mostra foron as empresas, comercios e banca con teléfono fixo. Realizáronse chamadas de xeito aleatorio segundo a 
distribución de cotas comentada no apartado anterior. 

A enquisa dirixíase inicialmente ao responsable de administración da empresa, comercio ou entidade bancaria. En canto ao protocolo 
lingüístico empregado, inicialmente a persoa encargada de realizar a enquisa falaba en galego e cambiaba despois ao castelán, se esta era 
a lingua usada pola persoa que atendía o teléfono. Posteriormente, preguntábaselle a quen se lle ía realizar a enquisa pola lingua en que 
desexaba que se lle formulasen as preguntas. No caso de que contestase que lle era indiferente, por defecto o entrevistador/a ou 
enquisador/a facía o cuestionario en galego. 

Previamente, o enquisador/a explicaba o obxectivo da entrevista e solicitaba a colaboración do/a representante da organización indicada. 
As enquisas fixéronse en horarios laborais e tiñan unha duración de arredor de quince minutos. 

3.4 Deseño e estrutura da enquisa 

A enquisa realizada para o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade consta dun total de 26 preguntas para o subámbito 
da empresa e banca e 29 para o de comercio, distribuídas en nove bloques:  

- os catro primeiros están dedicados aos usos lingüísticos nas comunicacións externas e internas, tanto no plano escrito coma oral;  
- o bloque 5 fai referencia ás normas e criterios de uso lingüístico e introduce cuestións relativas aos criterios empregados en 

distintos ámbitos da organización respecto do uso do galego;  
- o sexto bloque inclúe preguntas relacionadas coas opinións e actitudes lingüísticas das organizacións enquisadas;  
- o sétimo bloque serve para a caracterización da organización respecto dos destinatarios/as dos seus servizos ou produtos,  
- o bloque 8 recolle datos sobre as competencias do seu persoal en canto ás destrezas lingüísticas en galego;  
- por último, inclúese un bloque relativo ao uso de linguas estranxeiras. 

No caso do bloque relativo á caracterización das organizacións enquisadas, cómpre aclararmos algunhas cuestións, entre elas a definición 
dos perfís do persoal, que se fai tendo en conta o uso oral ou escrito do idioma no seu posto de traballo.  
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É preciso tamén sinalar, en relación co cuestionario, que nas variables cuantitativas se optou por pedir valores de utilización do galego e do 
castelán en porcentaxe, en lugar de pedir valores cualitativos, tendo en conta que a resposta cuantitativa sempre se pode transformar 
posteriormente nunha variable cualitativa.  

Finalmente, é necesario indicar que o deseño e a estrutura da enquisa formulada no presente informe se basea no modelo que dende hai 
anos veñen aplicando en Cataluña os diferentes organismos dependentes da Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Cataluña, 
co fin de determinar os usos lingüísticos nos distintos tipos de organizacións da sociedade catalá.  

No anexo I de cada subámbito móstrase a enquisa e o precuestionario realizado. Este último resultou necesario para seleccionar a persoa 
que se debía entrevistar. 

3.5 Saída de datos 

Para a saída de datos empregáronse filtros en función de dous tipos de variables:  

- Variables de estratificación: a provincia e o tamaño do concello para os ámbitos de comercio e banca. No referente ao subámbito 
das empresas, considerouse ademais o número de empregados/as. 

- Variables de caracterización: entre outras, destinatarios/as dos produtos e servizos, e actividade. Veranse en detalle en cada 
subámbito, xa que son específicas para cada un deles. 

3.6 Paneis de escoita 

Co fin de completar a análise cuantitativa realizáronse tres paneis de escoita, un por cada subámbito: empresa, comercio e banca. 
Organizáronse, así, tres reunións informais de entre cinco e sete participantes, co obxectivo de contrastar a información obtida nas enquisas 
e entrevistas telefónicas e, ao mesmo tempo, para chegar a coñecer o sentir das persoas responsables de empresas, comercios e banca a 
respecto dos usos lingüísticos en Galicia.  

Os paneis organizáronse de acordo coas tres etapas que citamos a continuación:  

- Deseño e planificación do debate: por unha banda, preparouse a estrutura da reunión e apuntáronse os temas que se lles proporían 
aos asistentes. Por outro lado, elixíronse os participantes, así como a data e o lugar de realización do panel.  
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- Desenvolvemento do panel de escoita: trátase da reunión propiamente dita. Tras unha pequena presentación do proxecto, das 
cuestións que se ían tratar e das persoas participantes no debate, o moderador foi propoñendo diferentes temas sobre os que as 
persoas asistentes ían ofrecendo a súa opinión persoal. A duración dos paneis foi de entre dúas horas e dúas horas e media. 

- Análise da información: as diferentes opinións e puntos de vista foron recollidos e ordenados nunha acta da que, finalmente, se 
extraeron as conclusións que inclúen os aspectos máis interesantes que xurdiron no desenvolvemento do panel. A acta 
envióuselles a todas as persoas participantes para que modificasen, puntualizasen ou engadisen calquera cuestión que 
considerasen oportuna.  

3.7 Indicadores de normalización lingüística 

Finalmente, en cada subámbito téñense en conta unha serie de indicadores denominados de normalización lingüística (INL). Un indicador é 
un elemento de medida que posibilita comprobar o grao de consecución do resultado previsto en cada obxectivo dunha política lingüística, 
motivo polo que os indicadores deben adaptarse perfectamente aos obxectivos correspondentes. O indicador lingüístico é unha variable 
seriada ou unha relación de variables de tipo cuantitativo cuxa medida ao longo do tempo proporciona información relevante sobre unha 
situación lingüística determinada.  

Cataluña é a comunidade onde se ten deseñado e aplicado un maior número de sistemas de indicadores, como o Inuscat, o Ofercat ou o 
Indexplà. Estes serán os que nos servirán de base para o establecemento dun sistema propio no marco do traballo do Observatorio da 
Lingua Galega, que nos permita avaliar o proceso de normalización lingüística dos diferentes subámbitos do tecido económico galego e 
establecer comparativas tanto de carácter temporal como entre os diferentes subámbitos da análise. 

Criterios para a selección de indicadores 

Cómpre que os indicadores posúan unha serie de características para que a súa aplicación sexa posible. Entre os criterios manexados para 
a elección destes destacan os seguintes: 

- Trátase de indicadores cuxa obtención é viable e sinxela. 
- Son coherentes cos obxectivos do Observatorio de coñecer a situación actual da lingua galega na economía. 
- Son pertinentes e miden os aspectos que resultan máis relevantes na parte do informe relativa ao tecido económico. 
- Son facilmente comprensibles e estables. 
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Sistema de indicadores lingüísticos para o ámbito da economía e a empresa 

O sistema deseñado para o ámbito da economía e a empresa conta cun total de tres indicadores, un por cada subámbito, agrupados en 
seis factores, cada un cun peso distinto no INL, ponderado segundo se mostra a continuación:  

- Factor 1. Imaxe e rotulación (25%): neste factor tense en conta o uso do galego na identificación social da organización, a 
rotulación interna e externa, a páxina web e a publicidade. 

- Factor 2. Adecuación lingüística do persoal (15%): refírese ao grao de adecuación dos coñecementos lingüísticos do persoal 
segundo o posto de traballo que ocupa e o perfil lingüístico do posto. 

- Factor 3. Criterios de uso lingüístico (15%): trátase dun factor relativo á existencia de regras ou normas prácticas que especifican 
que lingua usar en diferentes situacións, tanto na escrita como oralmente, así como á valoración do galego na incorporación do 
persoal, á existencia de incentivos para formarse en lingua galega... 

- Factor 4. Documentos de uso externo (15%): fai referencia á documentación impresa para o uso externo das empresas, 
comercios, bancos e caixas de aforro. 

- Factor 5. Comunicacións exteriores (20%): son textos, orais e escritos, emitidos polas empresas, comercios, bancos ou caixas de 
aforro para a súa difusión externa. 

- Factor 6. Documentación e comunicacións internas (10%): este factor inclúe impresos e documentos estándar, así como 
comunicacións orais e escritas de carácter interno.  

A media ponderada de todos os factores é o índice de normalización lingüística dunha empresa, comercio, banco ou caixa. Cada un destes 
factores posúe un valor situado entre 0 e 100, o cal permite a obtención dun gráfico que mostra esta media e que reflicte o índice de 
normalización lingüística nunha escala tamén de 0 a 100. Cada indicador lingüístico está asociado a un factor sobre o que incide de forma 
prioritaria, pero tamén pode desempeñar un papel secundario na definición do resto dos factores. O valor de cada indicador está ponderado 
entre 1 e 9 para o cálculo do factor. 

Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

1.1. Modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita... 9  3 6   

1.2. Páxina web  8  3  7  

1.3. Publicidade 9  3  6  

1.4. Rótulos principais e interiores 8  3  3  

1.5. Nome da administración no papel de carta 8  3 6 2  
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Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

2.1. Porcentaxe de persoal do perfil 1 con coñecementos axeitados de galego 5 9 3 2 6 6 

2.2. Porcentaxe de persoal do perfil 2 con coñecementos axeitados de galego 6 9 3    

2.3. Porcentaxe de persoal do perfil 3 con coñecementos axeitados de galego 3 9     

2.4. Porcentaxe de persoal do perfil 4 con coñecementos axeitados de galego 6 9     

2.5. Porcentaxe de persoal do perfil 5 con coñecementos axeitados de galego  9     

       

3.1. Valoración do galego na incorporación de persoal  2 6 9    

3.2. Incentivo ou apoio á formación en galego  1 6 8    

3.3. Atención oral ao público por defecto en galego 3  9  6  

3.4. Comunicacións escritas por defecto en galego 2  9  5  

3.5. Ferramentas de apoio lingüístico para o persoal 2 2 7  3 2 

3.6. Persoal que desenvolve tarefas de normalización lingüística 3 4 9  4 4 

       

4.1. Documentación de maior difusión externa: catálogos, trípticos... 6  1 9   

       

5.1. Publicacións periódicas e non periódicas 6  3 7 9  

5.2. Atención directa ao público, presencial ou telefónica 6  3  9  

5.3. Conversas máis habituais co público e con provedores/as 5  2  9  

5.4. Contestador automático 5  3  8  

5.5. Escritos para clientela, provedores, usuarios/as... 6  3  8  

5.6. Atención por correo electrónico, mensaxería... 5  3  7  

5.7. Contactos exteriores do equipo directivo 6  4  9  
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Para determinar os valores pártese das respostas obtidas nas preguntas establecidas como indicadores. Existen diferentes posibilidades 
que cómpre ter en conta: 

• Indicadores baseados en preguntas cuxa opción de resposta é unha porcentaxe. Nestes casos tómase o valor desta porcentaxe. 

Exemplo: porcentaxe de uso do galego do persoal administrativo = 60%. 

• Indicadores baseados en preguntas cuxas opcións de resposta son “si” ou “non”. Nestes casos as respostas afirmativas valóranse 
cun 100 e as negativas non puntúan. 

Exemplo: existencia de persoal que desenvolve actividades de normalización lingüística = 100 (se existe persoal) / 0 (se non existe 
persoal). 

• Se unha administración carece dalgún dos soportes en que se apoia un indicador, este non se ten en conta no cálculo do factor.  

Exemplo: se unha administración carece de páxina web este indicador non se inclúe no cálculo dos factores. 

• Existen outros criterios que se tiveron en conta en indicadores concretos e que son os seguintes: 

o Na porcentaxe de galego da páxina web: 100 (só galego), 50 (bilingüe, galego-castelán) e 0 (só castelán). 

Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

6.1. Circulares, notas internas, actas e ordes do día das reunións   3   9 

6.2. Formularios, impresos e memoria anual   3   8 

6.3. Programa de tratamento de textos ou aplicación informática máis usual   3   7 

6.4. Materiais de cursos e formación   3   8 

6.5. Reunións de carácter interno   1   8 

6.6. Porcentaxe de uso do galego do persoal directivo  6   4 9 

6.7. Porcentaxe de uso do galego do persoal técnico   6   3 9 

6.8. Porcentaxe de uso do galego do persoal administrativo  5   3 9 

6.9. Porcentaxe de uso do galego de operarios e persoal subalterno  3    9 
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o No nome da organización no papel de carta: 100 (só galego), 0 (só castelán) e non se ten en conta cando non se distingue a 
lingua en que vai escrito. 

o Na selección de persoal que contrata directamente a Administración: 100 (se é requisito), 75 (se é mérito) e 0 (se non hai 
criterio). 

o Nos incentivos ou apoios á formación en galego para o persoal que carece de coñecementos axeitados desta lingua: 100 (se é 
obrigatorio ou se hai dous ou tres criterios), 75 (se só financia a formación), 50 (se só permite facela en horario laboral) e 0 (se 
non hai incentivos). 

 

Este sistema de indicadores permite establecer tipoloxías de organizacións segundo o seu grao de normalización lingüística: por debaixo do 
50% considerarase que é baixo e por enriba do 75% alto.  

En canto ao factor 2, no que se considera a adecuación dos coñecementos de galego do persoal en función do posto de traballo que ocupe, 
cómpre ter en conta as categorías profesionais que se inclúen en cada un dos perfís e cal é o grao de dominio lingüístico que deben posuír 
en función destas. 

Perfil 
lingüístico 

Exemplos de categorías 
profesionais 

Descrición dos perfís lingüísticos 

1 
Persoal directivo e altos cargos, e 
persoal que escribe informes 
complexos 

Persoal que produce textos escritos de diferente complexidade.  
Exprésase oralmente de maneira correcta e fluída e pode ter contactos formais co exterior. 

2 Persoal de atención ao público  
(telefonista, recepcionista...) 

Persoal que dá informacións orais de atención básica. 
Produce mensaxes orais breves, fluídas e sinxelas. 

3 
Persoal subalterno de atención ao 
público  
(porteiros, conserxes, vixilantes...) 

Persoal que ten contacto co público para as informacións de primeira atención. 
Produce mensaxes orais breves e sinxelas e non redacta textos. 

4 
Persoal que dá información técnica 
ao público 
(administrativo e auxiliar 
administrativo) 

Persoal que produce textos escritos breves ou pautados. 
Produce mensaxes orais de pouca complexidade e pode ter contactos orais co público. 

5 Persoal de mantemento e 
operarios/as 

Persoal que non ten contacto nin oral nin escrito co exterior. 
Comprende mensaxes orais breves e sinxelas. 

 

Estes perfís son orientativos, posto que, como se verá, a clasificación modificarase en función de cada un dos subámbitos e da súa 
adaptación ás categorías profesionais máis presentes neles. 
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4. SUBÁMBITO DA EMPRESA 

4.1 Introdución 

A vinculación entre lingua galega e empresa corre paralela á historia e á evolución tanto da propia sociedade como do tecido empresarial en 
Galicia. Antes do século XX non se pode falar da existencia dunha empresa galega e menos de actividades empresariais en galego, e a 
partir de aí, e ata a década de 1980, son moi concretas as actuacións de empresas e administracións en materia lingüística. Neste período 
tan só cabe destacar o papel que exerceron a empresa editorial Galaxia, Zeltia coa publicación do seu Almanaque Agrícola ZZ ou 
Sargadelos. En definitiva, a publicación da Lei de normalización lingüística (LNL), no ano 1983, marca o inicio das primeiras actuacións 
normalizadoras dirixidas dende a Administración, aínda que o sector empresarial será un dos ámbitos en que menos actuacións se 
programaron. Así, temos que agardar polas primeiras subvencións para a promoción da lingua galega na empresa que a partir do ano 1987 
concede a Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Nas convocatorias destas axudas indicábase que o seu obxectivo 
era: “fomentar o uso social da lingua galega a partir do seu emprego no ámbito económico e mercantil”. Estas liñas de apoio veranse 
posteriormente complementadas coas directrices e medidas previstas para o sector da industria no PNL (2006: 147-150), enmarcadas nos 
seguintes obxectivos: 
 

• Asegurar a presenza do galego en toda a cadea 
económica 

• Incrementar os recursos lingüísticos e ofrecer as 
ferramentas tecnolóxicas que permitan que a empresa 
desenvolva a súa actividade en galego. 

• Vincular galego a ecoloxía, cultura e desenvolvemento 
sostible. 

 
En 1990 créase a Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística (CCNL) co fin de promover o galego fóra do ámbito do ensino. 
Esta comisión, que declarará a importancia da galeguización do ámbito empresarial, organizou unha serie de actuacións para promover o 
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uso do galego por parte dos actores económico-empresariais. A esta iniciativa foron uníndose outras de carácter público e privado, como a 
creación da Fundación Galicia-Empresa (FGE) no ano 1997 ou o máis recente Foro Enrique Peinador.  
  
Tamén a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, en colaboración co propio concello desta cidade, convoca os premios Manuel 
Beiras, que outorgan un recoñecemento público ao esforzo de normalización lingüística no sector empresarial, aos que cada vez se 
presentan máis participantes.  
 
Cómpre finalmente sinalar o Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Confederación de Empresarios de 
Galicia (CEG), asinado en xullo de 2006 e que ten por obxectivo xeral “promover a incorporación do uso do galego no tecido empresarial da 
economía galega”. 
 

4.2 Metodoloxía 

4.2.1 Consideracións xerais 
Tal e como xa se abordou no capítulo 3, metodoloxicamente o proxecto foi tratado dende un enfoque cuantitativo e completado mediante 
unha captura de información cualitativa. 
 
O universo de estudo foron as empresas situadas en Galicia compostas por entre 6 e 249 asalariados/as agrupadas pola CNAE, segundo 
os datos recollidos no Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2006 do Instituto Galego de Estatística (IGE) (Santiago de 
Compostela, 2007), como censo que recolle a maioría do tecido empresarial de Galicia. O límite inferior de seis asalariados/as dá como 
resultado unidades cunha mínima estrutura, mentres que o tope superior de 249 empregados/as descarta as grandes empresas galegas, 
debido a que se trata dun colectivo minoritario e cuxa observación debería realizarse de xeito individualizado. Tendo en conta esas 
limitacións, o universo acadou as 14.419 empresas. 
 
Para realizar o traballo de campo cuantitativo, a unidade de mostraxe foron as empresas constituídas xuridicamente como sociedades con 
número de teléfono fixo. En canto ao método de recollida da información, este consistiu en entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.  

4.2.2 Deseño da mostra 

A través da obtención de estatísticas sobre os usos lingüísticos das empresas en Galicia mediante un grupo representativo conseguiuse 
que se tivesen en conta as variables máis influentes para o deseño da mostra: a distribución xeográfica, o número de asalariados/as e a 
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actividade. Pretendíanse obter resultados significativos en función destas variables, polo que se empregou a estratificación no deseño 
mostral. 

Estableceuse unha mostra final de 1073 enquisas, o que permitiu cumprir cos obxectivos relativos aos erros máximos admisibles nos tres 
estratos establecidos segundo o número de asalariados/as. O proceso da distribución da mostra dentro de cada estrato fíxose de xeito 
proporcional á distribución do universo segundo as seguintes variables: 

• En primeiro lugar, tendo en conta a distribución xeográfica da sede da empresa: en función das catro provincias (A Coruña, Lugo, 
Ourense e Pontevedra), e dentro destas pola súa localización nas sete cidades (máis 50.000 habitantes) ou no resto dos concellos 
(de menos de 50.000 habitantes). 

• Por último, en relación coa actividade: agrupada segundo CNAE nas seguintes 11 categorías: 

 CNAE A: industria extractiva (CNAE 10-14), industria alimentación e tabaco (CNAE 15-16) e distribución enerxética (CNAE 
40-41) 

 CNAE B: industria téxtil, madeira, moble e papel (CNAE 17 ao 22 e 36) 

 CNAE C: industria química, fabricación de produtos plásticos, minerais e metálicos, metalurxia (CNAE 24 ao 28), fabricación 
de maquinaria (CNAE 29 ao 33 ), fabricación de vehículos e outros medios de transporte (CNAE 34-35) e reciclaxe (CNAE 
37) 

 CNAE D: construción (CNAE 45) 

 CNAE E: comercio de vehículos de motor (CNAE 50) 

 CNAE F: comercio por xunto (CNAE 51) 

 CNAE G: comercio polo miúdo (CNAE 52) 

 CNAE H: hostalería (CNAE 55) 

 CNAE I: transporte e almacenamento (CNAE 60 ao 64) 

 CNAE J: intermediación financeira (CNAE 65 ao 67), actividades inmobiliarias e servizos empresariais (CNAE 70 ao 74) 

 CNAE K: educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 80, 85, 90 ao 93) 

O erro mostral, segundo cada variable de estratificación, está calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q = 0,5. 
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De acordo coas premisas de deseño anteriormente apuntadas, inclúese deseguido a distribución final da mostra segundo os tres estratos 
de asalariados/as definidos e o erro mostral asociado.  

 

 

Asalariados/as Universo Mostra Erro mostral 

6-9 5.907 390 4,90% 

10-49 7.560 395 4,90% 

50-249 952 288 4,92% 

TOTAL 14.419 1.073 2,94% 

 

Obsérvase que o erro do conxunto da mostra é do 2’94%, 
mentres que os valores por cada un dos tres grupos se sitúan por 
debaixo do 5%. 

  

En canto á distribución xeográfica, os valores son os seguintes: 

 

Asalariados/as Universo Mostra Erro mostral 

Cidades 6.876 524 4,20% 

Resto dos 
concellos 7.543 549 4,11% 

TOTAL 14.419 1.073 2,94% 

 

Neste caso os erros dos grupos xeográficos manexados sitúanse 
por debaixo do 4,3%. 

 

 

Finalmente, amósase a distribución da mostra realizada nunha matriz de acordo coas premisas de estratificación sinaladas anteriormente: 
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CNAE A CNAE B CNAE C CNAE D CNAE E CNAE F CNAE G CNAE H CNAE I CNAE J CNAE K 
Provincia 

Tamaño 
concellos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

< 50.000 h 2 4 3 8 15 13 7 11 12 22 21 11 5 4 1 11 8 2 7 5 5 5 3 0 3 4 1 5 4 5 5 5 3 
A Coruña 

> 50.000 h. 3 4 5 4 2 4 3 4 5 11 12 12 3 3 5 7 9 6 10 6 3 8 5 3 3 5 3 10 12 12 9 12 17 

< 50.000 h 1 3 2 1 2 2 3 3 3 7 5 2 2 1 0 3 2 0 2 1 0 2 1 0 3 2 0 2 1 1 2 2 1 

Lugo 
> 50.000 h. 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 4 1 1 1 0 3 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 3 2 

< 50.000 h 2 2 4 2 4 2 3 4 5 5 4 1 2 1 0 3 3 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

Ourense 
> 50.000 h. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 4 4 2 1 0 0 2 2 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 3 1 1 2 2 4 

< 50.000 h 3 2 4 5 8 6 8 15 17 25 20 4 5 4 1 9 9 5 6 4 2 4 3 1 4 6 4 4 4 2 4 5 4 
Pontevedra 

> 50.000 h. 4 5 8 4 5 3 4 10 11 14 12 9 3 4 2 9 8 5 10 6 3 6 4 2 3 5 3 10 8 6 8 10 13 

Nota: 1= 6-9 empregados/as; 2=10-49 empregados/as; 3= 50-249 empregados/as 

 

4.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 

Como xa se comentou anteriormente, a entrevista fíxose telefonicamente asistida por ordenador. O período de realización foi de case un 
mes, do 12 de xuño ao 9 de xullo de 2007. 

As unidades mostrais foron as empresas situadas en Galicia de 6 a 249 asalariados/as con teléfono fixo. Realizáronse chamadas de xeito 
aleatorio por tramo de empregados/as, provincia e tamaño do concello. 

En canto á saída de datos empregáronse filtros en función de dous tipos de variables:  

- Variables de estratificación: número de empregados/as, provincias e pertenza ás sete cidades ou non. 
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- Variables de caracterización: destinatarios/as dos produtos e servizos. 

4.3 Análise dos usos lingüísticos 

Os primeiros catro bloques de preguntas da enquisa que o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade lles realizou ás 
empresas galegas teñen como obxectivo recadar información sobre os usos lingüísticos deste colectivo. Neste sentido, distinguíronse catro 
grandes áreas, estudadas tamén, aínda que cunha estrutura algo distinta, na tese presentada na USC por Valentina Formoso, e que son: as 
comunicacións exteriores; a imaxe, rotulación e documentación de uso externo; documentación interna e comunicacións orais. 

Antes de iniciar a análise deste apartado cómpre lembrar que nas preguntas realizadas aos enquisados se lles solicitou que indicasen a 
porcentaxe de uso de cada idioma.  

4.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 

No referente ás comunicacións establecidas polas empresas co exterior observamos que o empresariado galego utiliza maioritariamente o 
castelán, tanto a nivel oral como escrito. Os usos orais son, no entanto, máis habituais en galego que os escritos, que en ningún caso 
superan o 17%. A lingua empregada na escritura é maioritariamente o castelán, feito que se viña reflectindo na citada tese de Valentina 
Formoso debido á apreciación como lingua “máis culta” e á formación recibida maioritariamente en castelán. 
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Malia non existiren diferenzas substanciais dos usos lingüísticos segundo a tipoloxía da clientela, podemos destacar que para o caso das 
comunicacións de atención ao público presencial ou telefónica, nas empresas localizadas nos concellos de menos de 50.000 habitantes o 
uso do galego representa o 51,2% fronte ao 34,9% das grandes cidades. E tamén acada maiores porcentaxes nas empresas de menos de 
50 asalariados/as. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Usos lingüísticos nas comunicacións 
orais e escritas co exterior 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 Castelán

Galego

Gráfico 2. Usos lingüísticos na comunicación 
directa co público presencial e telefónica 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Castelán

Galego
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Engadimos neste punto o uso da lingua empregada no contestador automático da empresa. Neste caso, as opcións de resposta eran, 
“galego”, “castelán” e “ambas”, entendendo esta última como o uso bilingüe. Comprobamos que unha gran maioría utiliza o castelán na 
gravación da mensaxe do contestador. 

 

85,7%

3,0%9,0%2,3%
0%

25%

50%

75%

100%

Castelán En ambas Galego Ns/Nc

 

En canto aos elementos de uso externo, a análise centrouse nos seguintes: 

 Modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, etc. 
 Documentos de maior difusión externa: catálogos, etc. 
 Publicidade 

 Páxina web 
 Rótulos principais e interiores 
 Nome da empresa no papel da carta 

 

Nos tres primeiros elementos as opcións de resposta eran porcentaxe de uso do galego ou do castelán. Para os restantes contemplamos as 
opcións “galego”, “castelán”, “en ambas” e “non se distinguen”, considerando este último caso cando non existe diferenza entre as dúas 
linguas. Por outra banda, cómpre destacar que tanto as respostas relativas á páxina web como ao nome da empresa foron contrastadas 
polo equipo de control, de xeito que se reflicte a situación real da empresa en relación con estes elementos. 

Gráfico 3. Lingua empregada no contestador 
automático 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 5. Lingua empregada na páxina web da 
empresa. 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 4. Usos lingüísticos nos elementos de 
identificación corporativa para o exterior 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 6. Usos lingüísticos nos rótulos e no 
nome da empresa no papel de carta 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

A maioría das empresas conta con páxina web só en castelán (82,1%) e é moi reducido o número delas que a ten só en galego (3,8%). 
Neste último grupo, cabe destacar que a maioría son empresas cuxos clientes principais son os organismos públicos, que representan o 
17,7%, fronte ao 0,6% das provedoras doutras empresas ou o 6,2% que serven os usuarios/as finais. 
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Descartando que para un número importante de empresas non se distingue entre galego e castelán, a maioría utiliza esta última lingua 
como imaxe corporativa nos seus elementos identificativos: nome da empresa no seu rótulo principal ou no papel de carta. 

Completamos este bloque de preguntas coa cuestión “¿que medios utilizan habitualmente para dar información ou facer publicidade?” co fin 
de indagar sobre os medios máis empregados polo tecido empresarial galego. As respostas podían ser múltiples. Obsérvase no gráfico 
seguinte que un 41,1% do empresariado galego non recorre á publicidade e, de ser así, os medios máis habituais son a prensa escrita e os 
catálogos. Cómpre destacar que, no entanto, as empresas máis activas son as de 50 a 249 traballadores/as, que nas súas tres cuartas 
partes si empregan algún medio de publicidade. 

Non se distinguen

En castelán

En ambas

En galego
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4.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 

O segundo enfoque respecto dos usos lingüísticos nas empresas refírese ás comunicacións de carácter interno, tanto na escrita como na 
oralidade. 

No referente á documentación empregada nas empresas tivemos en conta distintos grupos de documentos de uso habitual, como as 
circulares, os formularios, as aplicacións informáticas, tales como tratamento de textos, sistemas de xestión ou axendas, entre outros, e, 
finalmente, o que denominamos material de formación e que fai referencia aos manuais, libros e apuntamentos elaborados para a 
realización de cursos impartidos ao persoal. Neste punto comprobamos que de xeito semellante ao que acontecía cos elementos de uso 
externo, as comunicacións escritas establécense maioritariamente en castelán. Unicamente nas empresas destinadas a organismos 
públicos a presenza do galego sitúase por enriba do 20% nas circulares e no material de formación. 

 

Gráfico 4. Medios empregados habitualmente 
para dar información ou facer publicidade 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 5. Usos lingüísticos na documentación 
interna 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Polo que se refire á dinámica nas comunicacións entre os distintos grupos de traballadores/as, esta é totalmente diferente dos usos 
externos. Neste caso, observamos que o galego se emprega practicamente na mesma medida que o castelán, ou mesmo nalgúns grupos 
como o do “persoal subalterno” sitúase no 60,3%. Cómpre indicar que, ademais das comunicacións dos distintos grupos de persoal, 
tivéronse en conta a porcentaxe de galego empregada nas reunións internas e a utilizada nas comunicacións orais mantidas polo equipo 
directivo cos contactos externos como medios de comunicación, provedores/as ou clientela. Esta última cuestión é a que se reflicte no 
gráfico seguinte como “contactos exteriores”. 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 6. Usos lingüísticos nas comunicacións 
orais internas 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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A estratificación por número de asalariados/as non parece ser significativa nos usos lingüísticos orais internos, ben que as maiores 
diferenzas se presentan nas reunións internas. Neste tipo de comunicacións, as empresas de menos de 50 empregados/as amósanse máis 
galegofalantes con cotas de uso do galego algo inferiores ao 60%, mentres que se sitúan no 32,3% as empresas compostas por entre 50 e 
249 asalariados/as. 

 

Se distinguimos entre as empresas localizadas nas principais cidades galegas ou nos concellos de menos de 50.000 habitantes, as 
diferenzas de fala increméntanse, especialmente no grupo do persoal subalterno. Observamos que en todas as categorías se utiliza menos 
o galego nas empresas situadas nas zonas máis urbanas.  
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4.3.3 Conclusións sobre os usos lingüísticos nas empresas 

As conclusións principais que se poden extraer deste apartado dedicado aos usos lingüísticos no tecido empresarial galego son as 
seguintes: 

Gráfico 7. Porcentaxe do uso do galego nas 
comunicacións orais dos operarios e 
subalternos 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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• Nos seus elementos de comunicación exterior, tanto escrita como oral, as empresas galegas utilizan maioritariamente o castelán. A 
porcentaxe de uso do galego sitúase por debaixo do 45% nas comunicacións orais e do 20% nas escritas. 

• Non existen diferenzas salientables de uso da lingua nas comunicacións exteriores segundo a clasificación das empresas por 
número de asalariados/as. No entanto, nas empresas situadas nos concellos de menos de 50.000 habitantes o uso do galego 
acada cotas máis altas que nas grandes cidades, especialmente no que se refire aos usos orais. 

• Un 41,1% das empresas galegas non recorre á publicidade como medio de comunicación exterior e, de facelo, a prensa escrita e os 
catálogos son os medios máis utilizados. As empresas de 50 a 249 asalariados/as son, non obstante, máis activas ao respecto e 
tan só o 27,4% delas confirma non utilizar medios para informar ou publicitarse. Nas insercións publicitarias, a lingua galega apenas 
está presente nun 20,6%, mentres que o castelán ocupa o restante 79,4%. 

• A porcentaxe de uso do galego nas comunicacións escritas de carácter interno sitúase por debaixo do 18%. Neste apartado, non se 
observan diferenzas substanciais entre as distintas clasificacións de empresas, aínda que cómpre sinalar que, se atendemos ao 
tamaño, as sociedades de 10 a 49 asalariados/as son as que empregan en maior medida o galego, mentres que de acordo coa 
tipoloxía da clientela principal, o grupo de provedoras de organismos públicos é o que escribe máis nesta lingua. 

• Nas comunicacións orais internas o uso do galego sitúase en niveis moi similares ao castelán. En canto aos grupos de 
traballadores/as, o denominado “persoal subalterno” é o máis galegofalante, cunha porcentaxe de uso que acada o 60,3%. 

• En todos os grupos de traballadores/as o uso do galego é superior nas empresas localizadas nos concellos de menos de 50.000 
habitantes. 

4.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

Dado que se estableceu o panorama dos usos lingüísticos no tecido empresarial galego, a observación centrouse nas normas e criterios 
que se están a aplicar neste ámbito, tanto nos usos orais como escritos.  

 

4.4.1 Normas nas comunicacións 
Nun primeiro momento preguntouse sobre a existencia de normas e criterios en distintos ámbitos e, posteriormente, entre as empresas que 
afirmaron aplicar algún tipo de norma interpelóuselles en relación con esta. No referente ás comunicacións, abordáronse dúas cuestións 
respecto dos usos orais, como a atención ao público ou o cambio de lingua cando o interlocutor así o pide. En canto ás comunicacións 
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Gráfico 8. Existencia de criterios, regras ou 
normas que especifican que lingua usar  

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

escritas, formuláronse preguntas respecto dos criterios ou normas aplicadas nos escritos en xeral ou no referente á calidade lingüística dos 
textos e publicacións. 
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Observamos que a práctica totalidade do empresariado que participou na observación non aplica ningún tipo de criterio en relación coa 
lingua que se debe usar, tanto nas súas comunicacións orais como escritas. No entanto, cómpre sinalar que as empresas que se amosan 
máis activas no que á aplicación de normas se refire son as de 50 a 249 empregados/as, especialmente no relativo ás comunicacións 
escritas. Este feito reforza o xa observado no capítulo de usos lingüísticos, no que este grupo contaba coa maior porcentaxe de uso do 
galego nos seus escritos. 

En canto ás normas aplicadas para cada caso, os resultados amósanse nos gráficos seguintes: 

NsNc

Si

Non
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Gráfico 9. Norma práctica na atención oral ao público 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as que 
teñen un criterio na atención oral ao público 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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A metade das persoas enquisadas utiliza a lingua do interlocutor na súa comunicación oral. Se temos en conta a distribución segundo a 
tipoloxía da súa clientela principal, observamos que nas empresas provedoras de servizos e produtos para os organismos públicos se aplica 
por defecto, maioritariamente, o uso do galego, nun 60%, mentres que se emprega a lingua do interlocutor/a no restante 40%. Ante o 
usuario/a final, máis do 47% adáptase á lingua do interlocutor/a, un 31% emprega por defecto o galego e algo máis dun 21%, o castelán por 
defecto. Advírtese, de xeito xeral, como o criterio de adaptarse á lingua do interlocutor/a ou receptor/a representa a norma aplicada na 
metade dos casos, aproximadamente. Debemos, no entanto, ter en conta que esta porcentaxe está referenciada respecto do 6,4% que si 
aplica unha norma na atención oral ao público e non da totalidade de empresas enquisadas. 
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Gráfico 11. Norma práctica nas comunicacións 
escritas 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que teñen un criterio nas comunicacións escritas 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 10. Norma práctica na atención oral ao 
público, segundo a tipoloxía da súa clientela 
principal 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que teñen un criterio na atención oral ao público 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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En canto aos criterios nas comunicacións escritas, cómpre destacarmos que case un 50% das empresas con criterio nestas comunicacións 
aplica o galego por defecto. A porcentaxe restante divídese entre as que utilizan o castelán por defecto (case un 28%) e as que se adaptan 
á lingua do interlocutor/a (pouco máis dun 23%). Esta porcentaxe acada incluso o 100% no caso das empresas que teñen organismos 
públicos como clientes principais. 
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Gráfico 12. Norma práctica na calidade 
lingüística das publicacións ou comunicacións 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que teñen un criterio na calidade lingüística das 
publicacións ou comunicacións 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

Gráfico 13. Norma práctica na calidade 
lingüística das publicacións ou comunicacións 
segundo o tamaño da empresa 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que teñen un criterio na calidade lingüística das 
publicacións ou comunicacións 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Do 2,5% de empresas que establece algún tipo de criterio de calidade lingüística nas publicacións ou comunicacións o 66,7% faino en todos 
os textos.  
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Esta norma ten unha maior representatividade nas empresas de maior tamaño, tal e como se desprende do gráfico que reproducimos a 
continuación. Pola contra, son as empresas de 10 a 49 empregados/as as que nun 50% contan con normas prácticas para todos os textos. 
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No relativo ao cambio de lingua, o 100% das empresas que ten un criterio ao respecto (tan só un 7% do total de enquisadas) adáptase á 
lingua do seu interlocutor/a. 

 

4.4.2 Outros criterios respecto do galego 
Polo que respecta a outros criterios lingüísticos de uso nas empresas, os niveis de aplicación son igualmente baixos, tal e como 
observamos no gráfico seguinte no que se reflicten os datos obtidos respecto das cuestións seguintes: 

• ¿O coñecemento do galego é un criterio que se debe ter en conta na selección do persoal que se contrata directamente na 
empresa? 

• ¿Dáse algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados de galego? 

• ¿Púxose a disposición do persoal algunha ferramenta de apoio lingüístico en galego, como dicionarios, correctores, tradutores...? 

• ¿Teñen algunha persoa que desenvolve actividades de normalización lingüística? 

Como se pode ver, só un 20% das empresas pon a disposición dos seus traballadores/as ferramentas lingüísticas, porcentaxe, con todo, 
máis elevada que os incentivos á formación en galego, a contratación de persoal dedicado á normalización ou a valoración desta lingua á 
hora de incorporar persoal. 
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Gráfico 15. Criterio de valoración do galego na 
contratación directa do persoal 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que valoran o galego na contratación directa do 
persoal 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

Gráfico 14. Outros criterios respecto do galego 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Na contratación do persoal, nas empresas que valoran o galego, tan só un 25% o considera imprescindible, porcentaxe que no entanto 
acada o 40% nas provedoras de servizos e produtos aos organismos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

No referente á formación en galego do persoal, tan só un 3,5% de empresas a incentiva. O seu financiamento é un dos estímulos máis 
empregados polo tecido empresarial. 
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Gráfico 16. Tipo de incentivo á formación en 
galego 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados que 
incentivan a formación en galego 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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4.4.3 Conclusións dos criterios lingüísticos empregados polas empresas 

As conclusións principais deste apartado son as seguintes: 

• Case todas as empresas enquisadas afirman non aplicar criterio ningún nos seus usos lingüísticos, o que se traduce nunha gran 
liberdade na escolla de lingua para os seus traballadores. 

• O 50% das empresas galegas que ten criterios na atención oral opta por adaptarse á lingua do receptor/a ou interlocutor/a. Existen, 
con todo, algunhas diferenzas segundo os clientes principais de cada empresa, pois as que teñen como destinatarios os 
organismos utilizan por defecto o galego nun 60%. 

• Nas comunicacións escritas das empresas con criterios o 48,8% emprega, no que se refire ás linguas, por defecto o galego e o 
66,7% aplica normas de calidade lingüística en todos os textos. 

• A maioría das empresas non considera o galego como un criterio á hora de seleccionar persoal. En todo caso, entre as empresas 
que si o valoran tan só un 25% o considera un requisito. 

• Unicamente un 3,5% das empresas incentiva a formación en galego, fundamentalmente a través do seu financiamento total ou 
parcial, cifra idéntica á porcentaxe de empresas que conta con persoal dedicado á normalización lingüística. 

• Só a quinta parte das empresas puxo a disposición dos seus empregados ferramentas lingüísticas. 

4.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

Tratarase de analizar neste apartado cales son as opinións e as actitudes lingüísticas do tecido empresarial galego en relación coa súa 
lingua. Pero antes de abordarmos eses puntos cabe destacarmos que dentro do bloque de preguntas da enquisa denominado “Opinións” se 
recadou a opinión do entrevistado/a respecto das necesidades que ten o persoal nas destrezas do uso do galego. Non obstante, este punto 
será analizado no apartado seguinte, relativo ás competencias lingüísticas.  

4.5.1 Actividades e recursos lingüísticos 

Nunha primeira parte obtemos datos respecto do punto de vista empresarial sobre as actividades que serían máis necesarias de cara a 
levar adiante e incentivar o uso do galego. Non se especificou na pregunta se a promoción debía ser feita por organismos públicos ou 
entidades privadas, entendendo que estas últimas, tales como as asociacións empresariais, as cámaras de comercio ou as fundacións, 
cumpren tamén un labor específico nesta área de promoción. 
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Dentro do pouco interese que espertan as actividades de promoción para o uso do galego por parte do empresariado de Galicia, a 
motivación e a formación amósanse como os medios considerados máis necesarios. 
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Por outra banda, as empresas foron enquisadas en relación coas distintas ferramentas que tiñan á súa disposición para a mellora do uso do 
galego. A pregunta fíxose en dous tempos, interrogándoas inicialmente sobre a utilidade considerada e, nun segundo termo, sobre o seu 
uso actual.  

 

Case a metade das persoas enquisadas (45,6%) considerou útiles os correctores ortográficos. A terminoloxía específica establécese como 
o recurso menos valorado (10,8%). É importante ter en conta que neste sentido existe, por parte das institucións e organismos, unha maior 
difusión dos recursos de carácter máis xeral, como os correctores ou tradutores, pois mesmo moitos deles son de fácil acceso a través de 
internet. Este feito pode certamente influír na opinión respecto da súa utilidade e, como tamén veremos, respecto do seu maior uso. 

Gráfico 17. Opinión sobre as actividades máis 
necesarias para promover o uso do galego 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Se realizamos unha análise atendendo ás distintas variables de distribución das empresas, observamos que non existen diferenzas 
importantes segundo a distribución xeográfica e o tamaño da empresa, aínda que o grupo de 50 a 249 empregados/as se amosa como o 
que considera de maior utilidade os recursos propostos. Si son maiores, no entanto, as diferenzas segundo a tipoloxía da clientela principal; 
advertimos que as empresas que traballan para os organismos públicos son as que máis valoran a utilidade dos correctores ortográficos e 
dos tradutores automáticos, con cotas do 75% e 62,5%, respectivamente, fronte a porcentaxes medias do 40% e 30% no resto das 
categorías. 

 

Na segunda parte da pregunta relativa á utilidade dos recursos lingüísticos, os interlocutores que responderon de xeito afirmativo foron 
interrogados respecto da súa utilización. Neste punto observamos que, tanto os dicionarios (61,6%) como os correctores ortográficos 
(60,1%) son os recursos máis empregados polas empresas galegas. No lado contrario, entre as empresas que consideraron útiles os cursos 
de galego (24,4%), tan só un 11,8% os están utilizando. En todo caso, as empresas de 10 a 49 empregados/as, así como as provedoras de 
organismos públicos, son as que utilizan un maior número de recursos. 

 

 

 

 

Gráfico 18. Utilidade dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 20. Uso da terminoloxía en galego 
específica do seu ámbito 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que identificaron como útil a terminoloxía en galego. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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En relación coa distribución xeográfica das empresas enquisadas, non existen grandes diferenzas de opinión respecto da utilidade nin da 
utilización dos recursos lingüísticos, a pesar do cal podemos sinalar que no ámbito máis urbano as empresas utilizan en maior medida a 
terminoloxía específica do seu sector, como se reflicte no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Utilización dos diferentes recursos 
lingüísticos polas empresas que os consideran 
útiles 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que identificaron como útiles os diferentes recursos 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 21. Coñecemento dos recursos 
lingüísticos da Xunta de Galicia polas empresas 
que non os empregan 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que non empregan os recursos lingüísticos da Xunta 
de Galicia. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

Finalmente, na pregunta 19 da enquisa abordouse o coñecemento que as empresas tiñan sobre os recursos e as axudas específicas da 
Xunta de Galicia. Un elevado número de empresas (92,6%) afirma non utilizar estes recursos. Cómpre sinalar que non marcan diferenzas 
segundo os distintos niveis de estratificación: tamaño da empresa, localización xeográfica e tipo de clientela. En canto ao nivel de 
coñecemento sobre os devanditos recursos as cifras son moi semellantes: 
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Así pois, as empresas que non usan os recursos postos a disposición pola Xunta de Galicia fano fundamentalmente por descoñecemento 
destes. Das empresas que non utilizan estes recursos, só un 16% sabe da súa existencia. 

Nunha observación, segundo a tipoloxía da clientela, observamos que, unha vez máis, as empresas que teñen como destinatarios os 
organismos públicos son as que empregan en maior porcentaxe os recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, aínda que a 
representatividade é baixa, pois só chega ao 17,9%. No resto dos grupos as respostas afirmativas son inferiores ao 10%. 
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Gráfico 22. Uso dos recursos lingüísticos da 
Xunta de Galicia segundo a tipoloxía de clientes 
principais. 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 23. Coñecemento dos recursos 
lingüísticos da Xunta de Galicia segundo a 
tipoloxía de clientes 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que non os empregan. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Polo que se refire ás empresas que non fan uso dos recursos promovidos pola Xunta de Galicia, o seu grao de coñecemento é o seguinte: 
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Gráfico 24. Evolución do galego nos últimos 
cinco anos 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

Seguen a ser as subministradoras dos organismos públicos as que coñecen, en maior medida, a existencia destes recursos (33,3%). Do 
lado contrario, as empresas enfocadas a “outros” destinatarios nin utilizan nin coñecen os citados recursos. 

 

4.5.2 Uso actual e futuro do galego na empresa 
Logo de analizar as valoracións sobre as actividades de promoción e o uso que as empresas realizan dos distintos recursos lingüísticos que 
existen, quixemos establecer o panorama do uso actual e futuro que se prevé para a lingua galega. Neste sentido, recolléronse na enquisa 
unha serie de cuestións de apreciación cuxos datos se reflicten nos gráficos seguintes. 

Respecto da primeira das cuestións formuladas en relación coa evolución do galego nos últimos cinco anos, a maioría entrevistada (77,5%) 
opina que o uso desta lingua se mantivo nos mesmos niveis, fronte a un 14,4% que considera que se produciu un incremento . 
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A pesar de que os resultados son moi semellantes segundo o tamaño da empresa ou a súa localización xeográfica, cómpre destacarmos 
que as provedoras dos organismos públicos consideran nun 26,8% que aumentou ou aumentou moito, fronte ao 19,7% das 
subministradoras a usuario/a final ou do 13,2% doutras empresas. Este feito explícase tamén polo maior nivel de utilización do galego nos 
propios organismos públicos. 
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Gráfico 25. Vantaxes, desvantaxes, evolución no 
futuro do galego e uso dos recursos lingüísticos 
da Xunta de Galicia 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

En canto ás vantaxes, ás desvantaxes e ao futuro do galego, os resultados recóllense no seguinte gráfico: 
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A maior parte das persoas entrevistadas non considera que a utilización do galego teña vantaxes ou desvantaxes. As diferenzas existentes 
nas respostas, segundo os distintos niveis de estratificación, non son significativas. Podemos, non obstante, salientar que o 22,5% das 
empresas localizadas nos concellos inferiores a 50.000 habitantes considera que o uso do galego ten vantaxes, mentres que esta 
afirmación é valida para tan só o 16,5% das empresas situadas nas grandes cidades de Galicia. 

En canto ao futuro do uso da lingua, máis do 90% das empresas entrevistadas considera que no seu centro de traballo a situación vai ser 
aproximadamente a mesma que na actualidade. Unicamente hai que destacar que as provedoras de servizos ou produtos aos organismos 
públicos son as que se manifestan máis proclives a un cambio de tendencia, pois acada un 7,1% na opinión do aumento nos próximos 12 
meses, e o 8,9% no dos vindeiros cinco anos, fronte ás cotas do 2,4% e o 3,3% dos provedores de empresas, ou do 3,6% e 4,3% das que 
se dirixen a usuarios finais. 

En relación coa percepción que as persoas enquisadas teñen respecto da utilización do galego na empresa, a opinión maioritaria sitúase en 
“bastante” ou “moito”, que acadan conxuntamente o 40,6%, fronte ao 36,8% que considera que se fala “pouco” ou “nada”. Estes datos 
parecen contraditorios cos resultados obtidos nos apartados relativos tanto ao uso como ás normas, no que o nivel de utilización do galego 
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Gráfico 26. Uso do galego nas empresas 
galegas 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 27. Uso do galego nas empresas 
segundo a súa distribución xeográfica 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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se amosaba baixo. A percepción non deixa de ser unha opinión subxectiva, vinculada na maioría dos casos á importancia que se lles 
concede á lingua e aos seus usos. 
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Percíbense maiores diferenzas de apreciación na división das empresas segundo a súa localización xeográfica. Así, entre o empresariado 
das grandes cidades (>50.000 habitantes), un 48,3% declara que non se usa nada ou pouco o galego, mentres que esa porcentaxe é do 
25,5% nas empresas localizadas en concellos máis pequenos.  
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4.5.3 Lingua elixida para a realización da enquisa 

Co fin de completar este apartado referente ás opinións e ás actitudes, pensamos que dous datos significativos poden ser o idioma con que 
responden o teléfono e a lingua escollida para a realización da enquisa. Antes de comezar o cuestionario e despois de escoller o 
interlocutor/a, segundo o procedemento indicado na metodoloxía, formulábaselle a seguinte pregunta: ¿Quere que lle faga as preguntas en 
galego ou en castelán? En función da resposta obtida, empregábase unha ou outra, agás cando contestaban que lles era indiferente. Neste 
caso, a enquisa facíase en galego. 

Se temos en conta o total das entrevistas levadas a cabo, podemos comprobar que a resposta inicial ao teléfono se distribúe de xeito 
semellante entre o galego (40,1%) e o castelán (41,5%), cunha resposta en galego maioritaria nas empresas destinadas aos organismos 
públicos (46,4%). 

En canto á lingua escollida para a realización da entrevista, a porcentaxe maior situouse no galego cun 49,1%, seguida dos que lles era 
indiferente (35,1%). De novo o empresariado provedor de servizos e produtos para os organismos públicos foi o que se decantou 
maioritariamente polo uso do galego, cunha cota do 73,2% sobre o total de empresas enquisadas. No extremo contrario, aínda que foron 
relativamente poucas as empresas que escolleron realizar a enquisa en castelán, destacan as situadas nas poboacións de máis de 50.000 
habitantes, cun 19,9%. 

4.5.4 Conclusións sobre as actitudes e as opinións lingüísticas do empresariado 

Varias son as conclusións que se poden extraer deste apartado dedicado ás actitudes e ás opinións lingüísticas no tecido empresarial 
galego: 

• Aínda que a maioría das empresas manifestou pouco interese polos medios para promover o uso do galego, a motivación e a 
formación parecen ser os métodos máis necesarios, con porcentaxes do 21,6% e do 14,1%, respectivamente. 

• Os recursos lingüísticos considerados máis útiles polas empresas son os correctores ortográficos (45,6%), os dicionarios (36,2%) e 
os tradutores automáticos (35,8%), fundamentalmente para as empresas cuxa tipoloxía de cliente maioritario son os organismos 
públicos. 

• Os dicionarios e os correctores ortográficos son, á súa vez, as ferramentas de maior uso entre o tecido empresarial galego que os 
considera útiles. 

• A meirande parte das empresas (92,7%) non utiliza os recursos e axudas lingüísticas da Xunta de Galicia. Entre as empresas que 
non os usan constátase, por outra banda, un gran descoñecemento destes instrumentos. 
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• A maioría das empresas (77,5%) opina que o nivel de utilización do galego no seu ámbito se mantivo igual nos últimos cinco anos e 
que a tendencia vai ser a mesma de cara ao futuro a curto e a medio prazo. En todo caso, as máis optimistas respecto desta 
dinámica son as empresas provedoras de produtos e servizos para os organismos públicos. 

• Sobre o uso actual do galego, a maior parte pensa que este é bastante ou moito. Cabe, non obstante, destacar que esta afirmación 
xa non sería válida para as empresas das grandes cidades, onde o 48,3% cre que non se usa nada ou pouco.  

4.6 Competencias lingüísticas 

Neste informe analizaranse as competencias en galego, orais e escritas, que posúen os distintos grupos de persoal da empresa en relación 
coas necesidades que esixe o posto de traballo que desenvolven dentro da organización e segundo xa exposto na metodoloxía.  

Os catro perfís analizados son: 

 Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique 
escribir textos de diferente complexidade. 

 Perfil 2: persoal de atención oral ao público en xeral: 
telefonistas, recepcionistas. 

 Perfil 3: persoal subalterno de atención ao público: 
porteiros/as, conserxes, etc. 

 Perfil 4: persoal administrativo. 

 Perfil 5: operarios/as, persoal de mantemento. 

Para indagalos realizouse primeiro unha clasificación de todo o persoal sinalado polo entrevistado/a para, posteriormente, establecer o nivel 
de competencia dentro de cada grupo. Con estas clasificacións pretendemos determinar un certo baremo das competencias lingüísticas en 
galego coas que contan os distintos grupos de traballadores/as, segundo as necesidades que desta lingua se calculen para o posto que 
desenvolven. Somos conscientes de que este xeito de análise pode verse alterado pola subxectividade do propio interlocutor/a, tanto polo 
nivel de coñecementos como pola necesidade do uso do galego no posto de traballo en cuestión, pero consideramos que é o método máis 
viable para establecer o baremo de competencias lingüísticas na empresa. 

 

4.6.1 Destrezas do persoal e análise por perfís de traballo 
Antes da análise por postos de traballo recollemos as opinións respecto das necesidades que ten o persoal nas destrezas do uso do galego 
na escritura, na lectura, na fala e na comprensión. 
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Gráfico 28. Opinión sobre necesidades en 
materia de destrezas lingüísticas do persoal. 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 29. Persoal empregado con 
coñecementos axeitados de galego para o seu 
posto de traballo por perfís lingüísticos. 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Observamos que as maiores necesidades se detectan na expresión escrita e que, por outra banda, as competencias pasivas (comprensión 
oral e escrita) son as que ofrecen menores dificultades. Advírtese que a maioría dos traballadores/as adoita dispoñer dos coñecementos 
axeitados de galego para as funcións que desenvolve dentro da empresa. 
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Gráfico 30. Porcentaxe de persoal que fixo 
formación de galego promovida pola empresa ou 
asociación á que pertence 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Completamos a análise coa información relativa á formación de lingua galega recibida no último ano polo persoal e promovida pola propia 
empresa ou asociación sectorial. Observamos que, en liñas xerais, o nivel de participación é moi baixo e en ningún dos grupos supera o 
5%. Isto pode deberse, en gran parte, ao xa constatado no gráfico 32, no que se considera que a maioría das persoas conta co nivel 
axeitado de galego para as funcións que desenvolve no seu posto de traballo.  
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4.6.2 Conclusións sobre as competencias lingüísticas dos traballadores/as de empresa 

Estas son as principais conclusións que se poden extraer das competencias lingüísticas autopercibidas polo empresariado respecto do 
galego, segundo os datos obtidos da enquisa realizada polo Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade: 

• A maior parte da poboación enquisada considera que as maiores dificultades no uso do galego por parte do persoal se presentan 
na expresión escrita. 

• A maioría do persoal ten os coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve no ámbito da empresa. 

• O nivel de participación en cursos de galego promovidos polas empresas ou asociacións sectoriais é baixo e sitúase en todos os 
grupos por debaixo do 5%. Isto está en consonancia coa opinión de que o persoal posúe o nivel de galego necesario para o posto 
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Gráfico 31. Linguas empregadas polas 
empresas galegas que usan idiomas 
estranxeiros 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 
que usan idiomas estranxeiros 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

de traballo que ocupa. En todo caso, o persoal administrativo é o que se amosa máis activo respecto da formación: un 4,5% dos 
traballadores/as deste grupo participou en cursos durante o último ano. 

4.7 Uso de linguas estranxeiras 

Neste último bloque da enquisa analizouse o nivel de uso de linguas estranxeiras na empresa. Neste sentido, cómpre salientar que o 66,3% 
do tecido empresarial enquisado manifesta non usar lingua ningunha diferente do galego ou do castelán, fronte ao 33,7% que si o fai. 

Entre as linguas estranxeiras máis faladas polas empresas que manexan algún idioma estranxeiro, destaca o inglés (84,3%). O resto dos 
idiomas teñen unha representatividade moi semellante, segundo observamos no gráfico seguinte: 
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Cabe destacar que o uso maioritario de linguas estranxeiras se dá nas empresas de maior tamaño (50 a 249 empregados/as) cun 48,3%, 
fronte ao 23,6% das micropemes de 6 a 9 empregados/as. 
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4.8 Análise cualitativa: panel de escoita 

4.8.1 Desenvolvemento do panel 

O panel dos usos lingüísticos na empresa foi a primeira reunión que se organizou no ámbito da economía e tivo lugar en Vigo o 19 de xullo 
de 2007. Nela tratáronse os temas seguintes. 

A cuestión do idioma en xeral:  

Con este primeiro tema a idea é coñecer cales son as principais necesidades e carencias no sector empresarial no eido dos idiomas. 

En xeral, as empresas galegas teñen dificultades cos idiomas debido a causas moi diversas: ben porque se están abrindo a mercados 
exteriores, ben porque a man de obra é cada vez en maior número estranxeira, ben porque queren aproximarse con calidade á clientela do 
mercado galego. O nivel de utilización, e á súa vez de formación, parece ser cada vez maior a pesar de que é certo que a formación do 
persoal neste ámbito se debe á súa iniciativa particular. Apúntase que no mercado interior si que o galego é importante e debería ser un 
valor para as empresas, pero non para vender fóra. O empresariado considera que no sistema educativo español non se insiste na 
formación en idiomas. 

Sobre o galego, indícase que non pode estar ligado a posicións políticas nin pode ser imposto, pois a sensación de enfrontamento é un 
erro. O intelixente é compartir a lingua, porque o galego non xera rexeitamento nin sequera entre os que non o falan. Hai que usar a 
intelixencia: o galego e o castelán son nosos, os dous, e non debe haber imposicións. Ademais xa non existe, entre a mocidade, a 
asociación do galego ao atraso. 

Causas que explican que non se use galego: 

Por unha banda, hai quen apunta cuestións psicolóxicas para non falar galego: o rexeitamento deste idioma segue a estar presente nalgúns 
sectores da poboación. Hai discrepancias nesta idea, pois outros participantes no panel consideran que non é unha cuestión psicolóxica, 
senón de comodidade. Neste sentido, apúntase que non hai rexeitamento, senón medo a danar a lingua por ser castelanfalante. Faise unha 
distinción entre o galego oral fronte ao académico, que, na opinión dun participante, é o que xera rexeitamento. Tamén se sinala a 
importancia clave do ensino para fomentar o galego, aínda que sen imposicións, senón estimulando a xente.  

Coméntase que existen argumentos que se usan para o caso do galego que non se empregan para outras linguas. Aínda están presentes 
moitos prexuízos e estereotipos e tamén razóns psicolóxicas. Apúntase a posibilidade de considerar o galego como ben da empresa, pois 
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os consumidores tamén son importantes, xa que moitos, se os tratan en galego, van ser clientes dela. Como en Cataluña, o galego estase a 
converter en signo de calidade. 

Fomento do galego no ámbito empresarial: 

Sobre se existe discriminación para os galegofalantes por parte das empresas porque estas non ofrecen produtos en galego, a opinión 
maioritaria é que non. Neste sentido, hai quen apunta a dificultade que supón fomentar o galego sen dar a sensación de imposición, aínda 
que, por outra banda, sinálase que igual si cómpre que haxa imposición, pero con cariño. Pasouse de asociar o galego á incultura a 
relacionalo cunha tendencia política determinada e iso é moi negativo, pois a lingua é patrimonio de todos/as. Considérase que a clase 
política ten moita responsabilidade nesta idea.  

A lingua galega como valor empresarial: 

Por unha banda, indícase que en zonas do interior de Galicia o galego pode ser unha vantaxe, pero non en cidades como Vigo, onde se fala 
máis o castelán. O galego é un valor para esa empresa, porque así distínguese da competencia. Tamén se indica que o empresariado non 
ten conciencia do valor que o galego lle pode proporcionar á súa empresa, senón que vai ao cómodo, ao práctico, ao inmediato. No día a 
día as cousas non son sinxelas e o galego é un esforzo adicional, pero recoñécese que pode ser unha estratexia da empresa e a 
Administración ten un papel importante neste sentido. Apúntase que o emprego do galego é case un acto heroico, dos militantes do galego. 
En moitos sectores o emprego do galego supón unha clara vantaxe.  

As empresas apuntan que de cara ao mercado interno o galego é importante e debería ser un valor. Malia iso, aínda hoxe a súa utilización 
é limitada. Neste sentido, as opinións son moi variadas. Aínda que hai participantes que consideran que existe aínda hoxe un rexeitamento 
do idioma ou unha politización deste, outros apuntan que o escaso nivel de formación respecto da lingua por seren castelanfalantes é o que 
incide no baixo nivel de utilización. En xeral, consideran que a súa maior difusión dependería en gran parte da súa rendibilidade en termos 
económicos. 

A batalla empresarial non está no idioma, senón noutros factores do mercado, como a presión das grandes empresas que varren as 
pequenas. É moi complicado sacar unha empresa adiante e por iso non se pensa no idioma. Os problemas están noutros terreos. Non son 
os empresarios os que teñen que ocuparse dos idiomas.  

O papel da Administración na promoción do galego nas empresas: 

Sobre as accións da Xunta de Galicia, apúntase que as axudas son moi cativas e que existe a percepción de que non hai un esforzo serio 
nin difusión nin información do que está a facer a Administración. Opínase que o papel desta é moi importante, por exemplo, para saber que 
se ten un apoio: correctores, tradutores... Ás veces, na opinión dos participantes, a Administración perde moito tempo en liturxias e pouco 
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en cuestións prácticas: é lenta, cerimoniosa... Dedícase pouco tempo a reunirse co empresariado e preguntarlle polas necesidades 
concretas. Cada sector terá unhas necesidades específicas e a Administración debe coñecelas. 

Sobre se paga a pena investir recursos públicos en galego, en xeral, apúntase entre os participantes que si é necesario. Coméntase que 
cómpre investir recursos porque os castelanfalantes poden acabar cos galegofalantes. Por iso, sería interesante axudar as empresas a 
introducir o galego na práctica diaria, na documentación, no contestador... 

Servizos lingüísticos e de promoción da lingua: 

En canto aos servizos lingüísticos existentes, en xeral os participantes consideran que son insuficientes, aínda que tamén afirman non 
coñecelos. Neste sentido, reclámase un maior achegamento da Administración ao empresariado para coñecer as súas necesidades. O 
empresariado considera que a formación e o apoio económico son claves no fomento da lingua. 

Comparando o caso de Galicia co de Cataluña, os participantes cren que o proceso non pode ser impositivo e que para iso cómpre, nun 
primeiro termo, artellar políticas de sensibilización. 

Futuro do galego na empresa: 

A pesar da globalización, existe unha sensación optimista sobre o futuro do galego no ámbito empresarial. Neste punto considérase 
fundamental o papel da Administración, achegándose ás empresas, contrastando as súas necesidades e traballando nesta liña sen 
imposicións. 

Sobre a necesidade de estimular o empresariado, indícase que isto pode facerse con diñeiro, se se percibe que empregar o galego é máis 
rendible. Neste sentido, considérase que actualmente non se sente que usar esta lingua na empresa sexa rendible e necesario. Percíbese 
que se hai subvencións seguro que a situación cambiaría. 

4.8.2 Conclusións do panel  

As conclusións principais que se puideron extraer do exposto polos participantes neste panel de escoita dedicado ao uso da lingua galega 
por parte do empresariado foron as seguintes: 

• A maioría das empresas ten que enfrontarse, por un motivo ou por outro, á cuestión dos idiomas: por querer achegarse a novos 
mercados estranxeiros, por maior proximidade coa clientela ou por empregar man de obra doutros países. 

• Son os propios empregados/as, pola súa iniciativa persoal e polas súas inquietudes, quen, en gran medida, favorecen que as 
empresas estean preparadas no plano das competencias en diferentes linguas. 
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• A sensación xeneralizada é que en España o nivel de idiomas da poboación en xeral e dos/as traballadores/as é moi pobre, porque, 
nesta cuestión, falla o sistema educativo. 

• O empresariado é cada vez máis sensible ao tema das linguas, pero dende as empresas non se promove a competencia en linguas 
porque existen outras preocupacións. 

• Expóñense varias razóns que explicarían que non se empregue o galego nas empresas: rexeitamento do idioma, cuestións de 
comodidade, medo a non usalo correctamente... 

• O empresariado sentiríase máis estimulado se percibise que empregar o galego é máis rendible. 
• Actualmente cómpre fomentar o galego nas empresas, pero sen imposicións.  
• No momento actual convén actuar a prol da lingua de feito que integre a todos os sectores sociais. É necesario desvincular o galego 

tanto de opcións políticas concretas (como opcións nacionalistas), como de determinados sectores sociais (rurais, 
desfavorecidos...). 

• É necesario investir recursos públicos e axudar as empresas a introducir o galego. Considérase que as axudas da Administración 
son ínfimas e que esta descoñece as necesidades específicas de cada sector. Ademais, indícase que falta información sobre os 
recursos existentes. 

• O galego supón para o empresariado un esforzo adicional, pero recoñécese que pode ser unha boa estratexia da empresa. 
• O empresariado está preocupado por outros temas (a competitividade, os competidores...) e non sente que sexan eles os que 

deben ocuparse do tema dos idiomas. 
• Hai optimismo sobre o futuro do galego no ámbito empresarial e sinálase como aspecto clave a educación, as novas xeracións e as 

accións políticas. 

4.9 Indicadores lingüísticos do subámbito da empresa 

No gráfico que se presenta a continuación podemos comprobar cal é o índice de normalización lingüística (INL) da mostra de empresas 
enquisadas. En cinco dos seis factores considerados a media de emprego da lingua galega sitúase por debaixo do 50%, o que xa indica a 
escasa presenza que ten nas empresas situadas en Galicia. Isto explica que, no seu conxunto, o tecido empresarial acade un INL bastante 
baixo de 32,46%. 

Tendo en conta a situación factor a factor observamos que tan só na adecuación lingüística do persoal os datos son optimistas e superan o 
50% cunha cota de 65,76%. Isto explícase principalmente, porque, en todos os perfís, o persoal posúe os coñecementos de galego 
axeitados ao traballo que desenvolve, nunha porcentaxe superior ao 90%.  

A segunda media máis elevada é a do factor 6, relativo á documentación e ás comunicacións internas, cunha cota de 38,10%. Segundo 
expuxemos ao longo de todo o capítulo, o nivel de utilización do galego nas comunicacións escritas é xeralmente baixo, e tan só no que se 
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refire a algunhas das variables que inciden no cálculo deste factor, como poden ser as comunicacións dalgúns grupos de persoal ou nas 
reunións internas, o galego acada porcentaxes superiores ao 50%.  

No factor 1, referente á imaxe e rotulación da empresa, o castelán é a lingua predominante en todas as variables con porcentaxes de uso 
superiores ao 80%.  

En relación co factor 4, documentación de uso externo, referente aos catálogos, trípticos ou material que empregan as empresas de cara ao 
exterior, o índice é moi baixo (20,95%) debido ao uso maioritario do castelán.  

No factor 5, comunicacións co exterior, a media de uso do galego é do 28,09%. Esta baixa porcentaxe débese a que o castelán é a lingua 
predominante nas comunicacións escritas e orais.  

Finalmente, cómpre sinalar que no factor 3, relativo aos criterios de usos lingüísticos, atopamos a media máis baixa, cun 17,52%, resultado 
que se corresponde á practicamente inexistente aplicación de normas no uso do galego nas empresas, tanto ao nivel de comunicacións 
orais como escritas, e á escasa implicación no que a incentivar a formación do galego se refire ou na incorporación de persoal dedicado á 
normalización lingüística. 

De acordo coa clasificación, segundo o grao de normalización lingüística dos axentes do tecido económico establecido na metodoloxía, 
estamos ante un colectivo, o empresariado, cun índice baixo de normalización, xa que se sitúa nunha cota inferior ao 50%. Entre os motivos 
que explican este baixo INL cómpre sinalar o uso maioritario do castelán nas comunicacións, especialmente exteriores, polas relacións que 
manteñen as empresas con clientela e provedores/as de fóra de Galicia, ademais do escaso nivel de implicación do empresariado á hora de 
pór en marcha mecanismos de normalización. Neste punto, é importante incidir na opinión que o tecido empresarial ten respecto á escasa 
rendibilidade que o uso do galego podería ter para a súa empresa. 
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Gráfico 32. INL e factores nas empresas 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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4.10 Conclusións finais 

Como resumo da análise feita para o subámbito das empresas podemos sinalar o seguinte: 

• A presenza do castelán é maioritaria nas empresas de Galicia no que se refire, tanto aos seus elementos de comunicación exterior, 
como ao nivel de usos escritos internos. 

• Nas comunicacións orais internas o uso do galego é moi similar ao do castelán, o que significa que nas relacións cotiás existe un 
equilibrio no uso de ambas as linguas.  

• Por norma xeral, non se aplican criterios de uso lingüístico e apenas se utilizan as axudas e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
Neste sentido, aínda que as empresas opinan que se deberían poñer en práctica medidas que motiven o seu maior uso e apoien a 
formación, existe un profundo descoñecemento sobre os recursos e axudas da Xunta de Galicia. 

• As ferramentas de apoio que se consideran máis útiles e, á súa vez as máis utilizadas, son os correctores ortográficos. 
• As previsións respecto do uso crecente do galego no ámbito empresarial non son especialmente positivas. A maioría das empresas 

non considera probable un cambio de lingua, aínda que recoñece que o uso do galego non tería desvantaxes especiais. Esta 
opinión, obtida na análise cuantitativa, contradise en parte coa expresada polos participantes no panel, que se amosaron máis 
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optimistas de cara a unha maior incorporación do galego no ámbito empresarial grazas ás novas xeracións e as políticas de apoio 
das administracións. 

• Para as empresas que desenvolven a súa actividade no contorno de Galicia, o galego pode incluso asociarse a símbolo de 
calidade, xa que neste sentido se están a desterrar determinados estereotipos e prexuízos ao respecto. 

• En canto á caracterización das empresas cómpre destacar que, a pesar de que o tamaño da empresa non inflúe 
determinantemente, as empresas situadas en concellos de menos de 50.000 habitantes ou provedoras de servizos ou produtos 
para os organismos públicos son, na súa maioría, proclives ao uso do galego. 
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4.11 Anexo I: cuestionario do subámbito de empresas 

4.11.1 Precuestionario 

Rexistro de chamadas – antes de facer a enquisa  
 

A1. (Apuntar o resultado cando atenden o teléfono):  
 

1 Galego  Ir a A2 en galego 

2 Castelán  Ir a A2 en castelán 

3 Non se distingue  Ir a A2 en galego 

 Comunica  Rechamar 

 Outros (non responden, fax, contestador 
automático)  Anotar en varias accións 

 
A2. Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos lingüísticos na economía. 

¿Poderíame pasar o responsable da empresa? (no caso de que non haxa, por ser pequena a empresa, preguntar polo encargado 
desta)  

 
1 Si  Ir a A3 

 Está ocupado  Establecer cita 

 Non é unha empresa  Descartar 

 Negativa da persoa  Descartar 
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A3. (Se é outra persoa) Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos 

lingüísticos na economía. (A todos) Esta enquisa destínase ás empresas presentes en Galicia e ten por obxecto coñecer os usos 
lingüísticos no conxunto da empresa enquisada, e por tanto as preguntas non se refiren á persoa que responde a enquisa. Mentres 
non se diga o contrario, as preguntas refírense só ao uso das linguas galego e castelán con persoas ou entidades residentes en 
Galicia. Para facer máis rápida a enquisa preguntarémoslle só pola porcentaxe de uso do galego, entendendo que o resto, ata o 
100%, é castelán.¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en castelán?  

 

1 Galego  Ir á enquisa en galego 

2 Castelán  Ir á enquisa en castelán 

3 É indiferente  Ir á enquisa en galego 

 

4.11.2 Cuestionario 

Comunicacións exteriores 
 

A4. Aproximadamente, ¿cantas persoas traballan na súa empresa? 

 

N.º persoas que traballan na empresa (aproximado):  

Aclaración para o enquisado/a: pedímoslle unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. (Idem. 
para todas as preguntas). Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha 
pregunta non sexa aplicable á súa empresa pode indicar “Non procede”. Tamén pode responder “Non sabe/non contesta” 
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A5. Na súa empresa, ¿en que porcentaxe usan o galego... 

 

Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso   

galego 
Np Ns/Nc 

Na atención directa ao público presencial e telefónica?    

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e 
provedores/as? 

   

No contestador telefónico automático?    

Nos escritos aos/ás administrados/as, provedores/as, 
usuarios/as, empresas e institucións de Galicia? 

   

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?    

Nas publicacións periódicas e non periódicas?    

 

Imaxe e rotulación e documentación de uso externo 
 

A6. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
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Elementos de identificación corporativa para o exterior 

% de 
uso 

Galego   
Np    Ns/Nc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, cabeceiras e pés 
de páxina dos correos electrónicos, facturas…? 

   

Nos documentos de maior difusión externa dos produtos e servizos da 
súa empresa: catálogos, trípticos informativos…? 

   

Na páxina web da súa empresa?           

Na publicidade da súa empresa?           

Nos rótulos principal e rótulos interiores (Marque G=C se o rótulo é igual 
en galego e castelán) 

                   G=C2. 
       

No nome da empresa no papel de carta. (Marque G=C se o rótulo é 
igual en galego e castelán) 

                    G=C3 
       

 

A7. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?4 

 

TV Prensa   Radio Trípticos e folletos Internet Non usan 

2 Si. 
1 Non 

2 Si. 
1 Non 

2 Si. 
1 Non 

2 Si. 
1 Non                       

2 Si. 
1 Non    

2 Si. 
1 Non 

                                                      
2 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o/a entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
3 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o/a entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
4 Enquisador/a: resposta múltiple. 
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Documentación interna 
 

A8. ¿En que porcentaxe usan o galego.... 
 
 

Documentacións internas 
% uso  

galego    Np    Ns/Nc

Nas circulares, notas escritas internas, actas e ordes do día das 
reunións? 

   

Nos formularios, impresos e memoria anual?    

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis 
usual? 

   

Nos materiais de cursos e formación (excluíndo os cursos de idiomas)?    

 

Comunicacións orais internas 
 

A9. ¿En que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais...? 
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Grupos 
% uso 

galego    Np Ns/Nc 

Os directivos/as da empresa (presidente/a e/ou xerente, 
vicepresidente/a...) 

   

Técnicos/as: xefes/as de áreas, responsables de departamentos...    

Persoal administrativo    

Operarios/as e subalternos/as    

Nas reunións internas     

Nos contactos exteriores do directivo da empresa (con medios de 
comunicación, clientes, provedores)? 

   

 

Normas e criterios de uso lingüístico 
 

A10. A) Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, ¿na súa empresa teñen e están aplicando criterios, regras ou 
normas prácticas que especifican que lingua usar... B) (nas afirmativas) Se ten e aplica, ¿cal é esa norma ou criterio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 

Comunicacións B) (Se ten e aplica) Cal é a norma 

7.1.A Na atención oral ao público?  

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do receptor/interlocutor 

7.2.A. Nas comunicacións escritas? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.2.B. ¿Cal é a normal? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. Cando o/a interlocutor/a pide un cambio de lingua respecto á 
lingua coa que se lle atendeu inicialmente? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 

7.4.A. Na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións?5 

 2 Si.   (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

                                                      
5 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 
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A11. A) Na súa empresa, ¿o coñecemento do galego é un criterio que se ten en conta na selección do persoal que contrata 
directamente a empresa? B) (nas afirmativas) Se se considera, ¿é un requisito imprescindible ou un mérito? 

 

A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) Na súa empresa, ¿o coñecemento do galego é un criterio 
que se ten en conta na selección do persoal que contrata 
directamente a empresa? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

 Np. (Non procede, Non contrata) 

8.B) ¿E un requisito imprescindible ou un mérito?  

 

 1 Requisito imprescindible 

 2 Mérito 

 
 
 

A12. A) ¿A súa empresa dá algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados 
de galego (independentemente de quen organice ou imparta a formación)? B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio segue a 
empresa para incentivar ou apoiar esa formación? 

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego? B) Criterios para incentivar (resposta múltiple) 

9.A) ¿A súa empresa dá algún incentivo ou apoio á 
formación en lingua galega para o persoal sen 
coñecementos axeitados de galego (independentemente 
de quen organice ou imparta a formación)? 

 2 Si.  (Ir a B ) 
 1 Non 
 NsNc 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue a empresa para 
incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 
 2 Permite facelo en horario laboral 
 3 Ten carácter obrigatorio 
 Non sabe/non contesta  
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A13. Sen considerar as accións individuais de cada 
persoa, ¿a empresa puxo a disposición do persoal 
algunha ferramenta de apoio lingüístico en galego como 
dicionarios, correctores, tradutores, etc.? 

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

A14. ¿A empresa ten algunha persoa que desenvolve 
actividades de normalización lingüística?  

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

 

 

Opinións 
 

A15. Na súa empresa, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego? 

Aclaración para o/a entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades. 

 

Actividades axeitadas para promover o uso do galego Si (2) Non (1) Ns/Nc 

Sensibilizar a organización ou os seus responsables     

Motivar e apoiar o persoal    

Dar formación    

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda    

Apoiarse con servizos lingüísticos concretos    

Establecer normas claras     

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo    
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A16. Na súa empresa, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  

 

Necesidades Si 
(2) 

Non 
(1)    

Ns/Nc 

Escribir    

Ler    

Falar    

Entender    

 

A17. A) Para a súa empresa, independentemente de se xa o use ou non, ¿son de utilidade... B) (nas afirmativas) ¿Actualmente 
estanos usando? 

 

A) Utilidade  B) Están usando 
Recursos 

Si (2) Non (1) Ns/Nc  Si (2) Non (1) Ns/Nc

13.1.A. Os correctores ortográficos?        

13.2.A. Os tradutores automáticos?        

13.3.A. Os dicionarios?        

13.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?        
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13.5.A. Os programas informáticos en galego?        

13.6.A. Os modelos de documentos en galego?        

13.7.A. Os cursos de galego?        

13.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, consultas, etc.)?        

13.9.A. Outras (especificar): ______________        

 
 

A18. Actualmente, respecto a hai 5 anos, ¿cre que o 
uso do galego na súa empresa aumentou (1) aumentou 
moito (2), diminuíu (3), diminuíu moito (4), ou segue igual 
(5) ..? ¿Por que o cre? 

 

A) Aumentou / Diminuíu 

1   2 3 4     5 Ns/Nc

B) ¿Por que? 

       > 

> 

> 

 
 
A19. Para a súa empresa, ¿cre que o galego ten 

vantaxes? (Se ten vantaxes) ¿Cales son?  

 

A) Vantaxes? 

Si (2) Non (1) Ns/Nc 

B) (Se ten vantaxes) ¿Cales son? 

     > 

> 

> 
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A20. Para a súa empresa, ¿cre que o galego ten 

desvantaxes? (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

 

A) Desvantaxes?  

Si (2) Non (1) Ns/Nc B) (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

     > 

> 

> 

 

 

 
A21. ¿Cre que na empresa teñen a intención de 

aumentar o uso do galego? ¿Por que motivos? 

 

A) Aumentar?  

Si (2) Non 
(1) 

Ns/Nc

B) (Se ten 
intención de 
aumentar) 
¿por que 
motivos? 

Nos próximos 12 meses     > 

Antes de 5 anos     > 

    > 

 

A22. Na actualidade, na súa empresa ....  

 

¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia ?  Si (2)      Non (1)     NsNc  

(Se non usan) ¿Coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)       Non (1)    NsNc  

 

¿Na súa empresa o galego úsase...? 1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito
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Datos da empresa  
 

A23. ¿Quen é o/a principal destinatario/a dos seus produtos e servizos da súa empresa? 

 

 Empresas         Organismos públicos         Usuario/a final         Outros          NsNc 

 

A24. ¿Na súa empresa, que porcentaxe... 

 

 % Np  NsNc 

Dos seus clientes/as e usuarios/as está en Galicia?             

Dos seus provedores/as está en Galicia?             

 

Adecuación lingüística do persoal  
 

A25. A.) ¿Aproximadamente na súa empresa, cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos seguintes 
perfís, clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas?6  

 

                                                      
6 Nota enquisador/a: recordarlle ao entrevistado/a o número de persoas que traballan na empresa e que indicou na primeira pregunta. 
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A) Persoas existentes 
Posto de traballo 

N.º    ou    % 
 

Persoal subalterno de atención ao público: porteiros/as, conserxes, etc.   Np 

 

Ns/Nc

Persoal de atención ao público como telefonistas e recepcionistas   Np 

 

Ns/Nc

Operarios/as, persoal de mantemento, etc.   Np 

 

Ns/Nc

Persoal administrativo ou que atende a clientes/as e provedores/as   Np 

 

Ns/Nc

Mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de diferente 
complexidade 

  Np 

 

Ns/Nc

N.º total de empregados ou 100%    100%   
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C.22.  B.) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do 
persoal de cada grupo)?7 C) No último ano, na empresa, ¿fixeron algunha formación de galego promovida pola empresa ou asociación 
empresarial á que pertenzan? 

 

 B) Persoas con 
coñecementos axeitados Posto de Traballo 

 N.º      ou     % 
C) formación  

Persoal subalterno de atención ao público: porteiros/as, conserxes, 
etc. 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal de atención ao público como telefonistas e recepcionistas    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Operarios/as, persoal de mantemento, etc    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal administrativo ou que atende a clientes/as e provedores/as    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de 
diferente complexidade 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

N.º total de empregados ou 100%     

                                                      
7 Nota enquisador/a: só facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Recordarlle ao entrevistado/a o número de persoas que 
indicou na pregunta anterior. 
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Uso de linguas estranxeiras 
 
A26. Na súa empresa, ¿usan habitualmente –falan, 

len, escriben, escoitan– outras linguas estranxeiras 
diferentes do galego ou o castelán? 

 

 Si  (2) Non (1) (pasar a 24) 

A27. (Se usa outras linguas) ¿Que outras linguas 
usan?  

 

 Inglés  

SI (2) 

Non (1) 

  Portugués 

SI (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 

 

A28. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do conxunto de todas as linguas (galego, castelán e linguas estranxeiras)?  

 

          % de uso 

 

A29. ¿Cal é o seu posto de traballo? 
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Gráfico 33. Distribución das empresas 
enquisadas segundo a súa clientela principal 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

4.12 Anexo II: caracterización das empresas enquisadas 

Os gráficos presentes neste anexo recollen a caracterización das empresas enquisadas en función de diferentes variables. En primeiro 
lugar, clasifícanse segundo a súa tipoloxía de clientela principal: 

 

54,2%

5,2%

39,2%

1,2%
0%

25%

50%

75%

Empresas Organismos públicos Usuario/a final Outros

 
O seguinte gráfico amosa a porcentaxe de usuarios/as e provedores que teñen os entrevistados/as en Galicia. Obsérvase que aínda que as 
tres cuartas partes da clientela se atopan en Galicia, máis da metade dos provedores é de fóra do territorio galego. Isto explicaría os datos 
de uso das linguas nas comunicacións orais e escritas co exterior. Lembremos que malia que na atención oral directa ao público as 
porcentaxes de uso do galego e do castelán eran moi semellantes, no referente aos usos escritos ou comunicacións con provedores, 
medios, etc. as cifras de castelán superan amplamente as de galego. 
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Gráfico 34. Usuarios/as e provedores/as en 
Galicia 

Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Por último, clasificamos a distribución do persoal segundo os diferentes perfís lingüísticos. Cómpre sinalar que en cada grupo incluímos as 
porcentaxes do persoal representadas respecto do conxunto das empresas. Así sendo, se no perfil 5 temos un 66,5%, significa que os 
operarios e o persoal de mantemento representan esa porcentaxe dentro da súa categoría no conxunto da mostra, é dicir, son o grupo que 
achega unha maior representatividade. 
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Gráfico 35. Persoal segundo os seus perfís 
lingüísticos 

Base: empresas galegas de 6 a 249 
asalariados/as 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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5. SUBÁMBITO DO COMERCIO 

5.1 Introdución 

O mesmo que acontecía coa evolución do uso do galego na empresa, no subámbito específico do comercio non son moitos os estudos e 
referencias que se teñen. Cabe destacar que un dos principais informes é a investigación levada ao cabo por Fernando F. Ramallo e 
Gabriel Rei Doval que, baixo o título Vender en galego, foi publicada no ano 1997 polo Consello da Cultura Galega. Nela analizouse a 
reacción do público ante un previsible aumento do uso do galego nas empresas e no comercio e, complementariamente, engadíanse as 
opinións de comerciantes e empresarios responsables dese posible cambio de lingua. O estudo conclúe que o galego ten tanto valor 
comercial como o castelán, aínda que quedan campos por cubrir. Ponse de manifesto que o galego é o idioma máis utilizado polos/as 
consumidores/as e é o vehículo de comunicación habitual de máis de dous terzos destes, un feito que, segundo as conclusións da 
investigación, “o converten nun elemento de enormes potencialidades comunicativas”. Por outra banda, para un sector crecente da 
cidadanía o uso do galego é considerado un estímulo de cara ao consumo ou adquisición de produtos, xa que cada vez se asocia máis con 
valores como a calidade ou a fiabilidade.  

Por parte da Administración, as políticas de normalización da lingua neste sector enmárcanse dentro dos obxectivos formulados no PNL, 
como son (2006: 151): 

• Alentar as empresas a valorar os beneficios derivados da 
incorporación da lingua galega ás actividades comerciais. 

 

• Promover o establecemento da oferta positiva de atender 
o cliente en galego como práctica comercial habitual. 
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Baseándose nestas premisas e as xa adiantadas na LNL (1983) leváronse adiante varias campañas de apoio ao uso do galego no comercio 
e nas actividades comerciais das empresas. Unha das primeiras iniciativas foi a denominada, Mellor en galego, que foi lanzada no ano 
1989 en colaboración coas cámaras de comercio. No transcurso desta distribuíronse láminas con vocabularios básicos dos diferentes 
sectores comerciais e publicáronse traballos terminolóxicos específicos, destinados tanto aos profesionais como aos usuarios. 
Recentemente, a campaña En galego tes todo por dicir, dirixida á poboación en xeral, incidiu, entre outros, no comercio como sector 
estratéxico do tecido socioeconómico. 

 

Pola súa banda, a Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) dirixiu un especial esforzo de cara á dinamización do sector e neste sentido 
cómpre destacar o éxito acadado polas campañas de Rebaixas que se iniciaron no ano 1988 e que, paulatinamente, foron incorporando 
cartelería e rotulación para os establecementos comerciais de Galicia.  

 

Por último, é mester sinalar que dende as cámaras de comercio, asociacións sectoriais ou a propia Federación Galega do Comercio tamén 
se están a levar a cabo actividades dinamizadoras, tanto na creación de servizos de normalización lingüística como de apoio aos comercios 
ou á formación do seu persoal en galego. 

 

 5.2 Metodoloxía 

5.2.1 Consideracións xerais 

A poboación analizada neste segundo subámbito da economía foron as persoas físicas e sociedades cuxa actividade principal é o 
comercio polo miúdo, definido na división 52 da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Neste sentido, tivéronse en 
conta os datos de rexistro do Censo de Empresas do IGE 2006, que reflicte un total de 31.849 comercios. Cómpre destacar que non se 
contabilizaron as unidades das epígrafes 52.5, relativas ao comercio polo miúdo de bens de segunda man en establecementos, e o 52.6, 
que considera o comercio polo miúdo non realizado en establecementos (venda por correspondencia, feiras, etc.). 

A unidade de mostraxe foi o número de teléfono fixo e o método de recollida da información consistiu en entrevistas telefónicas asistidas 
por ordenador.  



93 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

5.2.2 Deseño da mostra 

Tendo en conta os parámetros metodolóxicos xa sinalados no capítulo 3, a mostra final para a análise cuantitativa do comercio acadou un 
total de 395 enquisas.  

A estratificación da mostra que se definiu foi a seguinte: 

• En primeiro lugar, agrupamos os establecementos segundo a súa condición xurídica: por unha banda as persoas físicas e por outra 
as sociedades. 

• En segundo lugar, manexamos o criterio do territorio: en función das catro provincias (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra), e 
dentro destas polo tamaño dos concellos (de menos de 50.000 habitantes e de máis de 50.000). 

• Por último, caracterizámolos de acordo coa actividade: agrupada segundo a clasificación de tres díxitos do CNAE 52: 

 CNAE 52.1: comercio polo miúdo en establecementos non especializados. 

 CNAE 52.2: comercio polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en establecementos especializados. 

 CNAE 52.3: comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos, artigos médicos e de beleza. 

 CNAE 52.4: comercio polo miúdo de artigos novos en establecementos especializados (téxtil, calzado, etc.). 

 CNAE 52.7: reparación de efectos persoais e aparellos domésticos. 

O erro mostral asociado para este subámbito situouse nun 5%, calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q = 
0,5. As variables de estratificación non se tiveron en conta a nivel de erro mostral, senón unicamente coa idea de distribuír de xeito 
proporcional a mostra de acordo co universo obxecto da análise. 

En definitiva, a distribución da mostra de acordo coas premisas de estratificación anteriormente sinaladas é a seguinte: 
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52.1 52.2 52.3 52.4 52.7 
Provincia 

Tamaño 
concellos 

Autónomos Sociedades Autónomos Sociedades Autónomos Sociedades Autónomos Sociedades Autónomos Sociedades 

< 50.000 h 16 2 16 1 4 1 39 12 3 0 
A Coruña 

> 50.000 h. 7 1 12 1 4 0 29 16 3 1 

< 50.000 h 6 1 4 1 2 0 16 4 1 0 

Lugo 
> 50.000 h. 1 0 2 0 1 0 6 3 0 0 

< 50.000 h 6 1 4 0 1 0 12 3 0 0 

Ourense 
> 50.000 h. 1 0 2 0 1 0 9 4 1 0 

< 50.000 h 12 2 16 1 3 0 32 12 1 0 
Pontevedra 

> 50.000 h. 4 1 7 1 2 0 21 16 2 1 

 

5.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 
 

O período de realización das entrevistas telefónicas foi de catro días, do 10 ao 13 de xullo de 2007. 

As unidades mostrais foron os establecementos comerciais situados en Galicia do CNAE 52, coas excepcións xa sinaladas anteriormente. 
Realizáronse chamadas de xeito aleatorio por tramo tipo de establecemento (autónomo ou sociedade), provincia e tamaño do concello. 

En canto á saída de datos, empregáronse filtros en función de dous tipos de variables:  

- Variables de estratificación: distribución xeográfica (provincial e dentro desta por grupo de tamaño dos concellos) e condición 
xurídica. 
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Castelán

Galego

-  Variables de caracterización: tipo de actividade do comercio. Neste último caso definíronse cinco grupos: alimentación, téxtil, 
droguería, materiais e outros. 

5.3 Análise dos usos lingüísticos 

As preguntas 2 a 6 da enquisa teñen como obxectivo identificar os usos lingüísticos que manteñen actualmente os comercios respecto tanto 
das súas comunicacións externas como internas. En liñas xerais, os entrevistados foron preguntados sobre a porcentaxe do uso do galego 
que fan en distintos ámbitos da comunicación. 

5.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 

Polo que se refire ás comunicacións que manteñen os pequenos comercios galegos co exterior existe unha clara diferenza entre os usos 
orais e os escritos. A pesar de que nestes últimos o castelán é a lingua empregada maioritariamente, na atención ao público e nas 
conversacións con provedores e clientela, o castelán e o galego sitúanse nuns niveis moi semellantes. 
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Gráfico 36. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e 
escritas co exterior 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 37. Usos lingüísticos nas conversacións 
máis habituais co público en xeral e cos 
provedores 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Cómpre destacar que nas comunicacións orais as diferenzas no uso das linguas é maior, segundo a localización xeográfica do 
establecemento comercial. Así, nos comercios das áreas máis rurais o galego é máis habitual, como fiel reflexo do que acontece á súa vez 
na propia sociedade. 
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Estas diferenzas nótanse igualmente por actividades. O comercio máis galegofalante é o de alimentación e de materiais, que conta con 
porcentaxes de uso do galego superiores aos da media. 
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Gráfico 38. Usos lingüísticos nas conversacións 
máis habituais co público en xeral e cos 
provedores segundo a actividade 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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No referente ao uso lingüístico no contestador automático, as opcións de respostas eran “galego”, castelán” ou “en ambas”. Observamos 
que non existe practicamente o bilingüismo e o castelán sitúase como a lingua predominante cun 75%. Esta porcentaxe é aínda máis alta 
no caso de sociedades, onde acada un 95%, fronte ao 66,7% nas persoas xurídicas. 

  

  

Gráfico 39. Lingua empregada no contestador 
automático 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 40. Usos lingüísticos nos elementos de 
identificación corporativa cara ao exterior. 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

En canto aos elementos de identificación externa do comercio, o castelán segue a ser o idioma máis utilizado. 
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Co fin de completar esta cuestión, se atendemos aos medios de publicidade máis utilizados polo comercio de Galicia, cómpre sinalar que un 
57,5% dos entrevistados non recorre a eles. Os trípticos e a prensa son os de uso máis habitual, aínda que en cotas que non superan o 
30%. 
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Como medio innovador, ben que o uso das páxinas web segue a ser aínda escaso no pequeno comercio, dende os organismos públicos e 
as asociacións estase a apoiar o seu uso. Entre os establecementos enquisados que confirmaron contar con unha, o equipo de control 
comprobou a súa existencia e a lingua empregada, que é maioritariamente a castelá. 
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Gráfico 42. Lingua empregada na páxina web do 
comercio 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Gráfico 41. Medios empregados habitualmente 
para dar información ou facer publicidade 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 43. Usos lingüísticos nos rótulos e no 
nome do comercio no papel de carta 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Ao igual que acontecía cos usos orais externos, o comercio máis dinámico no uso do galego é o de alimentación, que nun 28,6% o utiliza na 
súa web, fronte aos restantes que teñen cotas inferiores ao 20%. 
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Na maior parte dos comercios non se distingue entre galego e castelán no seu nome, pero, de utilizar unha lingua, emprégase de modo 
máis habitual o castelán. 

5.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 

Posto que xa se analizaron os usos lingüísticos de carácter externo, pasamos a observar os comportamentos nas comunicacións internas, 
tanto orais como escritas. 

A tónica lingüística seguida na documentación e nas aplicacións de carácter interno é moi similar ao que acontecía cos usos de cara ao 
exterior: o castelán é a lingua de maior uso, especialmente no que á aplicación informática de maior uso se refire. Cómpre destacar neste 
punto que a existencia de ferramentas informáticas en galego é aínda hoxe reducida. 
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En castelán
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Gráfico 44. Usos lingüísticos na documentación 
interna 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 45. Usos lingüísticos nas circulares, 
notas escritas e actas das reunións externas, 
segundo a localización xeográfica 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Nos comercios localizados nos concellos máis pequenos, de igual maneira que acontecía cos usos orais externos, o galego conta con maior 
presenza ca nos concellos máis grandes, así como cunhas cotas superiores incluso á media. 
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Gráfico 46. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais internas 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

En relación coas comunicacións entre os distintos grupos de traballadores/as, a distribución dos usos lingüísticos é bastante equitativa. 
Curiosamente o persoal de dirección é máis galegofalante, cunha cota do 56,9%. Este feito explícase polo perfil especial que este colectivo 
amosa no pequeno comercio, xa que na maioría dos casos se trata de autónomos/as que son á súa vez os propietarios do negocio e os que 
atenden directamente o público. No punto definido como contactos exteriores, temos en conta as comunicacións orais que o persoal 
directivo mantén cos medios de comunicación, organizacións ou provedores/as. 
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Por localización xeográfica, as diferenzas de fala increméntanse, especialmente, no grupo de persoal directivo. 
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Gráfico 47. Porcentaxe do uso do galego nas 
comunicacións orais do persoal directivo 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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5.3.3 Conclusións sobre os usos lingüísticos no comercio 

As conclusións principais que se poden extraer deste apartado dedicado aos usos lingüísticos no comercio galego son as seguintes: 

• Nos seus elementos de comunicación exterior, tanto escrita como oral, os comercios galegos empregan maioritariamente o 
castelán. 

• Os comercios situados nas poboacións inferiores a 50.000 habitantes e os do ramo da alimentación son os máis dinámicos no uso 
do galego nas comunicacións co exterior. 

• Nas comunicacións orais internas o uso do galego sitúase en niveis moi similares ao castelán, pese a que é no grupo do persoal 
directivo onde máis se utiliza, cunha cota do 56,9%. 

• En todos os grupos de traballadores/as o uso do galego é superior nos establecementos situados nos concellos de menos de 
50.000 habitantes. 

Castelán

Galego
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Gráfico 48. Existencia de criterios, regras ou 
normas que especifican que lingua usar  

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

5.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

No presente capítulo trataremos a situación respecto das normas e criterios que están aplicando os pequenos comercios de Galicia 
respecto do uso do galego. Na enquisa formulouse unha primeira cuestión sobre a existencia ou non de normas lingüísticas para, nun 
segundo termo, analizarmos a disposición dalgunhas delas. 

 

5.4.1 Normas nas comunicacións 
Con carácter xeral, os pequenos comercios de Galicia non aplican ningún tipo de norma ou criterio lingüístico. Unicamente no referente á 
atención oral ao público, base da actividade dos establecementos comerciais, un 29,6% dos enquisados afirma ter criterios no uso da 
lingua.  
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En canto ás normas aplicadas para cada caso, os resultados amósanse a continuación: 

Ns/Nc

Si

Non
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Gráfico 49. Norma práctica na atención oral ao 
público 

Base: pequeno comercio de Galicia que ten un 
criterio na atención oral ao público 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 50. Norma práctica na atención oral ao 
público segundo a distribución xeográfica 

Base: pequeno comercio de Galicia que ten un 
criterio na atención oral  ao público 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Do 29,6% de comercios que ten unha norma na atención oral ao público, a maioría (72,7%) fala na lingua do seu interlocutor. Cómpre 
destacar que nos comercios situados nos concellos de menos de 50.000 habitantes, aínda que se aplica maioritariamente ese criterio, un 
23,1% utiliza o galego por defecto, fronte a un 7,7% que utiliza este criterio nos concellos máis grandes. 
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Gráfico 51. Norma práctica nas comunicacións 
escritas 

Base: pequeno comercio de Galicia que ten un 
criterio nas comunicacións escritas 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

 

Esta norma enlaza coa cuestión formulada na enquisa: ¿que criterio se utiliza se o interlocutor/a pide un cambio de lingua? Comprobamos 
que para o 25,3% dos comercios que seguen unha norma, a practica totalidade (99%) é o cambio de lingua.  

 

En canto ás comunicacións escritas, a maioría dos comercios que ten normas ao respecto aplica o criterio do uso do castelán por defecto. 
Esta porcentaxe acada incluso o 100% nos comercios de droguería. 
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No referente aos criterios de calidade lingüística das publicacións e comunicacións, observamos que en case todos os comercios (97,7%) 
non se ten en conta, pero si é certo que, de ser así, nun 80% están a facelo en todos os textos. 
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Gráfico 52. Outros criterios respecto do galego 

Base: pequeno comercio de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

5.4.2 Outros criterios respecto do galego 
Respecto doutros criterios que se tiveron en conta á hora da análise, a liña de actuación dos comercios é moi semellante ao que xa 
observamos para as comunicacións. En xeral, non se aplican normas lingüísticas, agás na valoración do galego na contratación do persoal, 
que o 7,3% das persoas enquisadas si o considera. Por outra banda, se temos en conta o reducido nivel de incentivo á formación en galego 
(0,5%) ou a inexistencia de persoal dedicado á normalización no pequeno comercio, podemos deducir, por unha banda, que este conta con 
recursos limitados para a promoción da lingua e, pola outra, que o grao de implicación nos procesos de normalización e aínda moi limitado. 
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Na contratación de persoal, o 95,4% dos comercios que valora o galego considérao unicamente como un mérito, pero non como requisito. 

Ns/Nc
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Si
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Gráfico 53. Criterio de valoración do galego na 
contratación directa do persoal 

Base: pequeno comercio de Galicia que valora o 
galego na contratación directa do persoal 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Unicamente o 0,5% dos comercios enquisados incentiva a formación en galego para o persoal e tan só o 1,8% puxo á disposición do seu 
persoal ferramentas de apoio lingüístico como dicionarios, tradutores, etc. 

Co fin de completar este apartado de normas e criterios lingüísticos podemos sinalar que non existe no comercio galego entrevistado un 
persoal que desenvolva labores de normalización. 

 

5.4.3 Conclusións dos criterios lingüísticos empregados polo comercio 

As conclusións principais deste apartado son as seguintes: 

• Máis do 70% dos comercios enquisados afirma non aplicar ningún tipo de norma nos seus usos lingüísticos. 

• O 72,5% dos comercios pequenos galegos que teñen criterios na atención oral ao público utilizan a lingua do seu interlocutor e, no 
caso de que este solicite un cambio de lingua, a porcentaxe acada o 99%. 
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• Nas comunicacións escritas, tan só un 16% dos comercios aplica criterios lingüísticos e o castelán é a lingua utilizada por defecto 
para o 66,7% deste grupo. 

• A maioría dos comercios non cre que o galego sexa un criterio á hora de seleccionar o persoal. Do 7,3% que o ten en conta, o 
95,4% considérao como mérito que hai que valorar pero nunca como requisito imprescindible. 

• Non existen practicamente incentivos por parte do comercio para a formación en galego do persoal: nin se financia, nin se considera 
obrigatorio, alén de que unicamente o 1,8% dos comercios puxo ao dispor do seu persoal ferramentas de apoio como dicionarios, 
tradutores, etc. 

5.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

Tras analizar os usos e os criterios lingüísticos imos abordar cales son as opinións e as actitudes que no comercio de Galicia existen 
actualmente respecto da lingua galega.  

5.5.1 Actividades e recursos lingüísticos 

Nunha primeira instancia, mediante a enquisa tratouse de recadar información do punto de vista dos comercios sobre as actividades que 
sería máis necesario levar adiante para incentivar o uso do galego. Neste sentido, o tecido comercial galego considera que a sensibilización 
e a formación son os medios máis adecuados. 

 

 
Gráfico 54. Opinión sobre as actividades máis 
necesarias para promover o uso do galego 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Nunha segunda etapa a entrevista centrouse nas distintas ferramentas que os comercios teñen á súa disposición para melloraren o uso do 
galego. A pregunta fíxose en dous tempos, interrogando inicialmente sobre a utilidade considerada e nun segundo termo, para as que 
responderon afirmativamente, sobre o seu uso actual.  

A maioría das persoas enquisadas non considera de utilidade as distintas ferramentas, feito que responde, como veremos máis adiante, ao 
propio descoñecemento destas. No entanto, os correctores ortográficos e os dicionarios son os instrumentos mellor considerados, cun 
12,4% e 11,7% de representatividade, respectivamente. 

 

12,4% 10,6% 11,7%
6,8% 7,9% 6,3%

9,6%
5,1%

0%

25%

Correctores
ortográficos

Tradutores
automáticos

Dicionarios Terminoloxía
específica

Programas
informáticos

Modelos de
doc. en
galego

Cursos de
galego

Servizos
lingüísticos

 
Se realizamos unha análise segundo a condición xurídica do establecemento, as sociedades consideran, en liñas xerais, máis útiles as 
ferramentas de apoio lingüístico. 

 

En canto ao uso das ferramentas que fan os comercios, os modelos de documentos en galego (88%) e a terminoloxía específica do seu 
ámbito (77,8%) son os recursos máis empregados. 

Gráfico 55. Utilidade dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Non existen grandes diferenzas de uso das ferramentas nos comercio segundo a súa actividade, pero si observamos que son as 
sociedades as que aplican en maior número estes instrumentos, fronte ás persoas físicas. Especialmente no que aos correctores 
ortográficos se refire: nas sociedades o seu uso representa un 77,8%, fronte ao 35,5% nos autónomos. Por distribución xeográfica, cómpre 
destacar que a terminoloxía específica do seu ámbito é de uso maioritario nos comercios dos concellos pequenos. 

 

Gráfico 56. Utilización dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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Gráfico 57. Uso da terminoloxía en galego 
específica do seu ámbito 

Base: pequeno comercio de Galicia que identificou 
como útil a terminoloxía en galego 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 58. Coñecemento dos recursos 
lingüísticos da Xunta de Galicia polas empresas 
que non os empregan 

Base: pequeno comercio de Galicia que non 
emprega os recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Finalmente, neste bloque de preguntan constatouse o coñecemento que os comercios tiñan sobre os recursos e axudas específicas da 
Xunta de Galicia. Un elevado número de comercios (97,5%) confirma que non os utiliza e que, como xa se avanzaba anteriormente, na 
maioría dos casos (91,5%) débese ao descoñecemento. 
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Gráfico 59. Evolución do galego nos últimos 
cinco anos 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

5.5.2 Uso actual e futuro do galego no comercio 
A perspectiva respecto do uso actual e futuro do galego no comercio reflíctese nos gráficos que presentamos a continuación.  

 

Respecto da primeira das cuestións formuladas na enquisa en relación coa evolución do galego nos últimos cinco anos, algo máis da 
metade dos comercio enquisados (56,6,7%) opina que o uso desta lingua se mantivo nos mesmos niveis, fronte a un 29,3% que considera 
que houbo un incremento. 
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Non existen grandes diferenzas de opinión nesta cuestión entre os distintos niveis de clasificacións dos comercios. Podemos, no entanto, 
sinalar que no referente á súa condición xurídica, son as persoas físicas as que amosan un maior optimismo e nun 31% consideran que o 
galego aumenta ou aumentou moito nestes últimos anos, mentres que a opinión observada nas sociedades é neste punto dun 18%. 

En canto ás vantaxes, desvantaxes ou ao futuro do galego os resultados recóllense no seguinte gráfico: 



 

ECONOMÍA E EMPRESA 

114 

Gráfico 60. Vantaxes, desvantaxes, evolución no 
futuro do galego e uso dos recursos lingüísticos da 
Xunta 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega. 
Enquisa de comercio de Galicia 
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Na maioría dos comercios considérase que a utilización do galego non ten vantaxes ou desvantaxes específicas. As diferenzas existentes 
nas respostas, segundo os distintos niveis de estratificación, non son significativas.  

Nas previsións respecto do uso futuro da lingua, máis do 90% dos comercios que participou na enquisa considera que no seu centro de 
traballo a situación vai ser aproximadamente a mesma que na actualidade.  

En relación coa percepción que os comercios teñen respecto da utilización do galego no seu ámbito, a opinión maioritaria sitúase en 
bastante ou moito, que acadan conxuntamente o 44,6%, fronte ao 23,8% que cre que se fala pouco ou nada.  
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Gráfico 61. Uso do galego nas empresas 
galegas 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  
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Nos comercios das pequenas poboacións (<50.000 habitantes) un 57% declara que emprega bastante ou moito o galego, mentres que esa 
porcentaxe alcanza o 28,8% nas grandes cidades.  

5.5.3 Lingua elixida para a realización da enquisa 

Completamos este apartado referente ás opinións e actitudes, coa distribución dos comercios enquisados segundo o idioma con que 
responden o teléfono e a lingua escollida para contestaren a enquisa. Antes de comezar o cuestionario e despois de escoller o/a 
interlocutor/a, segundo o procedemento indicado na metodoloxía, formulábaselle a seguinte pregunta: ¿Quere que lle faga as preguntas en 
galego ou en castelán? En función da resposta obtida, empregábase unha ou outra, agás cando contestaban que lles era indiferente. Neste 
caso, a enquisa facíase en galego. 

A resposta inicial ao teléfono distribúese de maneira semellante entre o galego (41,5%) e o castelán (45,1%). Nas poboacións máis 
pequenas e nas persoas físicas o uso do galego é superior, cun 47,7% e 43,4%, respectivamente. En canto á lingua da entrevista, o 46,8% 
escolleu o galego e o 31,7% respondeu que lle era indiferente.  
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5.5.4 Conclusións sobre as actitudes e as opinións lingüísticas do comercio 

Varias son as conclusións que se poden extraer deste apartado dedicado ás actitudes e ás opinións lingüísticas no tecido comercial galego: 

• Os instrumentos de incentivación do uso do galego que se perciben como máis útiles por parte do pequeno comercio de Galicia son 
a sensibilización e a formación.  

• Os correctores ortográficos e os dicionarios son as ferramentas consideradas de maior utilidade, especialmente nos comercios cuxa 
condición xurídica é a de sociedade. 

• En canto ao seu uso, os modelos de documentos en galego e a terminoloxía específica son utilizados en cotas superiores ao 75% 
polos comercios que os consideran útiles. 

• O 97,5% dos comercios enquisados non utiliza os recursos e axudas lingüísticas da Xunta de Galicia. Isto explícase, en gran 
medida, polo total descoñecemento que existe: un 91,5% dos comercios non sabe da súa existencia. 

• A maioría dos comercios (56,6%) opina que o nivel de utilización do galego no seu ámbito se mantivo igual nos últimos cinco anos e 
que a tendencia vai ser idéntica de cara ao futuro a curto e a medio prazo.  

• No que respecta ao uso actual do galego, a maior parte pensa que este é bastante ou moito, especialmente nos comercios situados 
nos concellos de menos de 50.000 habitantes, onde esta afirmación é confirmada polo 57% das persoas enquisadas. 

5.6 Competencias lingüísticas 

No presente estudo do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade definíronse unha serie de perfís de postos de traballo non 
aplicables en todos os contextos. Neste sentido e no que ao comercio se refire, agrupouse o persoal nos seguintes tres perfís: 

 

 Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique 
escribir textos de diferente complexidade. 

 Perfil 3: persoal subalterno de atención ao público: 
porteiros/as, conserxes, etc. 

 Perfil 5: informáticos/as, persoal de mantemento. 
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Gráfico 62. Opinión sobre necesidades en 
materia de destrezas lingüísticas do persoal. 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

5.6.1 Destrezas do persoal e análise por perfís de traballo 
Antes da análise por postos de traballo, recollemos as opinións respecto das necesidades que ten o persoal nas destrezas do uso do 
galego nas expresións escrita e oral, así como nas comprensións oral e escrita. 
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As maiores dificultades para o persoal preséntanse na expresión escrita, mentres que na comprensión da lingua non existen grandes 
necesidades. 

Case todo o persoal adoita ter os coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve dentro da empresa. 
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Gráfico 63. Persoal empregado con 
coñecementos axeitados de galego para o seu 
posto de traballo por perfís lingüísticos 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Completamos a análise cos datos relativos á formación de galego recibida no último ano polo persoal e promovida dende o propio comercio 
ou asociación á que pertence. Se lembramos que apenas se incentiva a formación en galego, as cifras de participación en cursos son, en 
xeral, moi reducidas. 
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Gráfico 64. Unidades nas que houbo persoal que 
fixo formación de galego promovida polo 
comercio ou asociación á que pertence 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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5.6.2 Conclusións sobre as competencias lingüísticas do persoal do comercio 

Neste apartado, as conclusións máis salientables son as seguintes: 

• A maior parte da poboación enquisada considera que as maiores dificultades no uso do galego por parte do persoal se presentan 
na escritura. 

• A maioría do persoal ten os coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve no seu posto de traballo. 

• O nivel de participación en cursos de galego promovidos polos comercios ou asociacións sectoriais é moi baixo. O persoal directivo 
é o máis activo neste punto. 
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5.7 Uso de linguas estranxeiras 

Co fin de seguir a mesma liña en todos os subámbitos da economía, incluíuse na enquisa unha pregunta relativa ao uso de linguas 
estranxeiras no comercio. A totalidade dos entrevistados confirmou, no entanto, non empregar idioma estranxeiro ningún na súa actividade 
cotiá. 

5.8 Análise cualitativa: panel de escoita 

5.8.1 Desenvolvemento do panel 

O panel dedicado aos usos e á situación actual do galego no pequeno comercio tivo lugar o 9 de outubro de 2007 na Coruña. Foron 
convidados tanto representantes de pequenos comercios da cidade e do seu contorno como das asociacións empresariais representativas 
do sector.  

Os temas principais que se trataron foron os que se describen a continuación. 

A lingua como valor engadido e factor de calidade ante a clientela:  

Neste primeiro punto os participantes sinalaron que non sempre o uso do galego pode sinalarse como un valor engadido e que en moitas 
ocasións pode supoñer ata mesmo un risco. O uso máis habitual do galego nas zonas rurais implicaría que unicamente nestas áreas 
podería ser de interese. Insístese en que, como valor engadido, todos deberían saber falar en galego e despois, en función do cliente, falar 
unha lingua ou outra. Apúntase que se lle falas en galego a un cliente que fala en castelán existe a posibilidade de perdelo, pero non á 
inversa: non se perde un cliente galegofalante por falarlle en castelán. 

En xeral, todos están de acordo en que o mellor é atender no idioma no que demande o cliente, sendo respectuoso. Tamén se sinala a 
importancia da calidade, de que se fale un galego correcto. En diferentes ocasións faise mención a que o galego habitualmente “se fala 
mal”, e distínguese entre o falado e o escrito. 

Cando se pregunta se no sector do pequeno comercio a lingua pode ser unha política de empresa como elemento diferenciador, apúntase 
que depende do contexto. A adaptación ao ámbito xeográfico considérase fundamental. Algún dos participantes sinala a posibilidade de 
facer unha pequena introspección para ver como responde a xente. Todos os participantes coinciden en que o galego debería ser un factor 
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de calidade no comercio, porque ademais significa profesionalidade. Apúntase que en certos sectores, como a moda, o galego si é un signo 
de calidade. 

 

Tamén se di que é importante o nome, por exemplo, do comercio: se está en galego, o normal é que se fale en galego. Outra iniciativa 
proposta é facer un selo, semellante aos selos de calidade, para identificar os comercios que falan galego, pero sen impoñer. Coméntase a 
existencia dun selo de comercio de calidade da Xunta de Galicia que inclúe o emprego do idioma que só conseguiron 8 de 100 comercios, 
aproximadamente. 

A lingua galega como risco comercial: 

Apúntase a posibilidade de poder perder algún cliente por atendelo en galego, aínda que tamén se sinala que a outra xente podería 
parecerlle ben. Semella que falar en galego, especialmente por iniciativa propia, supón un “risco comercial” para a perda de clientela. 
Incídese en que os galegofalantes son “máis tolerantes”, xa que aceptan en maior medida o emprego do castelán que á inversa.  

Formación en idiomas: 

En liñas xerais os participantes no panel consideran que se debería promover a formación do persoal en idiomas. Nas zonas rurais ou nas 
vilas o galego pode ser interesante, mentres que nas grandes cidades como A Coruña a afluencia crecente de turistas debería impulsar os 
coñecementos doutras linguas. 

Recoñécese a importancia da formación, pero saliéntase que moitas das veces, aínda que apoiada dende as asociacións ou as 
confederacións de empresarios, non se aproveita, ben polos horarios ou ben pola propia dinámica dos cursos, que non é suxerinte. Tamén 
se comenta a necesidade de facer algo diferente cos cursos: introducilos de maneira distinta, actual..., porque moitos dos cursos, tal e como 
se presentan na actualidade, non funcionan. Teñen que cambiar, cómpre que haxa iniciativas diferentes. 

Promoción da lingua: 

Os participantes sinalan que o sector público debe investir para promover o uso do galego sen imposicións. Debería introducirse mediante 
campañas “simpáticas” e que identificasen o galego como símbolo de diferenciación. Apúntase a idea de crear un selo similar aos de 
calidade, sempre que transmita unha idea de convivencia e non de obrigatoriedade. Sinálase que aínda existen moitos prexuízos asociados 
ao galego e que estes persisten na xente maior, pero non na mocidade. Proponse como solución un cambio na forma de introducilo, 
facéndoo “simpático”.  
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No apartado de peticións á Administración proponse unha serie de iniciativas, como establecer semanas onde todo estea en galego en 
determinadas zonas; transmitir unha boa imaxe da lingua a través, por exemplo, da televisión; facer campañas...  

5.8.2 Conclusións do panel  

As conclusións extraídas dos comentarios realizados polos participantes neste panel do uso do galego no pequeno comercio foron as 
seguintes: 

 

• Todos os participantes coinciden en que o mellor é atender a clientela na lingua que esta lles demande. 
• Os participantes consideran que o galego si é un factor de calidade no trato coa clientela, pero non parece que o usen ao seu favor 

na actividade comercial (atención á clientela, diferenciación...). Non se percibe unha iniciativa comercial para o emprego do galego.  
• Comercialmente no uso do galego considérase que existen diferenzas moi marcadas entre zonas rurais ou vilas e cidades. Son 

como dous mundos separados. Mesmo dentro dunha mesma cidade, A Coruña, por exemplo, os barrios están claramente 
diferenciados.  

• Existe unha necesidade clara de formación, xa que se aprecia unha deficiencia nas competencias de uso das linguas por parte do 
persoal que atende a clientela e que afecta a actividade comercial (por exemplo, á mobilidade dos traballadores/as no período de 
vacacións). No entanto, non existe vontade por parte de comerciantes e empregados/as do sector en asistiren a cursos de 
formación. 

• Parece que no pequeno comercio, no ámbito de xestión, o galego non se considera un tema importante fronte ao que deban tomar 
a iniciativa. Semella que os comerciantes van a remolque da clientela e sempre a favor do castelán. 

• As campañas publicitarias a prol do galego no comercio considéranse oportunas e apropiadas sempre que se asocie o galego con 
valores positivos de modernidade e amabilidade. 

• A existencia dun selo de calidade de uso do galego no comercio parece que sería un xeito interesante para potencialo e animar os 
comerciantes a que o utilicen. 

• O uso do galego no comercio pequeno depende en gran medida do tipo de clientela que teña e tamén do tipo de establecemento. 

5.9 Indicadores lingüísticos do subámbito do comercio 

O índice de normalización lingüística (INL) da mostra de pequenos comercios de Galicia sitúase no 30,41%. Isto indica un baixo índice de 
normalización que se explica, como veremos na análise factor por factor, polo feito de que en ningún deles a media de uso do galego 
supera o 50%.  
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Gráfico 68. INL e factores no comercio 

Base: pequeno comercio de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

A adecuación lingüística do persoal amosa ser o factor que presenta unhas cotas máis altas, cun 49,58%, debido a que na maioría dos 
casos o persoal é apto lingüisticamente para o desenvolvemento no seu posto de traballo.  

A segunda media máis elevada é a do factor 6, relativo á documentación e ás comunicacións internas, cunha cota de 37,3%. O nivel de 
utilización do galego nas comunicacións escritas é xeralmente baixo, e tan só no que se refire a algunhas das variables que inciden no 
cálculo deste factor, como poden ser as comunicacións dalgúns grupos de persoal ou nas reunións internas, o galego obtén porcentaxes 
superiores ao 50%.  

No referente á imaxe e rotulación da empresa, o castelán é a lingua predominante en todas as variables, con porcentaxes de uso superiores 
ao 80%, o que explica que este factor non acade o 30%. 

En relación coa documentación de uso externo, como os catálogos ou o material informativo e publicitario que empregan os comercios de 
cara ao exterior, o índice é baixo e non supera o 25% debido ao uso maioritario do castelán.  

No factor 5, comunicacións co exterior, a media de uso do galego é do 30,57%. Aínda que nunha porcentaxe non tan baixa como nos 
factores observados anteriormente, segue a ser moi escaso o nivel de uso do galego. Cómpre indicar que o castelán é a lingua 
predominante nas comunicacións escritas co exterior e nas orais.  

Finalmente, é preciso indicar que o factor 3, relativo aos criterios de usos lingüísticos, é o que rexistra a media máis baixa, cun 14,46%, 
resultado que se corresponde á practicamente inexistente aplicación de normas no uso do galego, tanto n comunicacións orais como 
escritas, e á escasa implicación dos pequenos comercios nos procesos normalizadores internos. 

 

 

 

29,72

49,58

14,46 23,55 30,57 37,30

0

20

40

60

80

100

F1: imaxe e
rotulación

F2: adecuación
lingüística
persoal

F3: criterios usos
lingüísticos

F4: doc. uso
externo

F5:
comunicación

exterior

F6: doc. e
comunicación

interna

0

20

40

60

80

100

Factor Índice de normalización lingüística: 30,41



 

ECONOMÍA E EMPRESA 

124 

5.10 Conclusións finais 

Como conclusións definitivas do subámbito do comercio en Galicia salientamos o seguinte: 

• O comercio galego emprega o castelán como lingua habitual nas súas relacións co exterior, tanto escritas como orais, ben que nas 
zonas rurais e no ramo da alimentación o galego acada unha maior representatividade. 

• Nas relacións internas, as porcentaxes das dúas linguas son moi similares e curiosamente o persoal directivo ten a maior cota de 
uso do galego. Este feito explícase porque a maioría dos comercios estudados son persoas físicas que fan ás veces de persoal 
directivo e de atención directa ao público. 

• Non se aplican, dende o comercio galego, regras lingüísticas nin se apoian cos recursos e as ferramentas dispoñibles. Unicamente 
os comercios que din utilizar algún tipo de instrumento recorren maioritariamente á terminoloxía en galego específica do seu ámbito 
ou a modelos de documentos que se poden deber ás publicacións de glosarios elaboradas dende a Xunta de Galicia.  

• En contradición co éxito de campañas como as impulsadas dende a MNL, o 91,5% dos comercios afirma descoñecer as axudas da 
Administración en materia de uso do galego. 

• Respecto da dinámica da lingua, algo máis da metade dos comercios opina que nos últimos anos non se acrecentou e seguirá nos 
mesmos niveis nun futuro. 

• A sensibilización e a formación son, segundo o pequeno comercio de Galicia, os instrumentos más axeitados para incrementar o 
uso da lingua, sempre sen imposicións. Nesta liña, apúntase a creación dun selo de “comercio en galego” como símbolo de 
modernidade e de calidade. 
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5.11 Anexo I: cuestionario do subámbito do comercio 

5.11.1 Prescuestionario 

Rexistro de chamadas – antes de facer a enquisa  
 

A1. (Apuntar o resultado cando atenden o teléfono):  
 

1 Galego  Ir a A2 en galego 

2 Castelán  Ir a A2 en castelán 

3 Non se distingue  Ir a A2 en galego 

 Comunica  Rechamar 

 Outros (non responden, fax, contestador 
automático)  Anotar en varias accións 

 
A2. Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos lingüísticos na economía. 

¿Poderíame pasar o xefe/a ou propietario/a do comercio?  
 

1 Si  Ir a A3 

 Está ocupado  Establecer cita 

 Non é unha empresa  Descartar 

 Negativa da persoa  Descartar 
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A3. (Se é outra persoa) Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos 
lingüísticos na economía. (A todos) Esta enquisa destínase ao pequeno comercio presente en Galicia e ten por obxecto coñecer os 
usos lingüísticos no conxunto do comercio enquisado, e por tanto as preguntas non se refiren á persoa que responde á enquisa. 
Mentres non se diga o contrario, as preguntas refírense só ao uso das linguas galega e castelá con persoas ou entidades residentes 
en Galicia. Para facer máis rápida a enquisa preguntarémoslle só pola porcentaxe de uso do galego, entendendo que o resto, ata o 
100%, é castelán. ¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en castelán?  

 

1 Galego  Ir a enquisa en galego 

2 Castelán  Ir a enquisa en castelán 

3 É indiferente  Ir a enquisa en galego 

 

5.11.2 Cuestionario 

Comunicacións exteriores 
 

C1. ¿Cal é a forma xurídica do seu negocio? 
 

Sociedade Autónomo  

2 Si. 
1 Non 

2 Si 
1 Non 

 
C2. ¿A qué tipo de establecemento pertence o seu comercio? 

 

Alimentación, texil...  
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C3. Aproximadamente, ¿cantas persoas traballan no seu comercio? 

 

N.º persoas que traballan no comercio (aproximado):  

Aclaración para o enquisado/a: pedímoslle unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. (Idem. 
para todas as preguntas). Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha 
pregunta non sexa aplicable ao seu comercio pode indicar “Non procede”. Tamén pode responder “Non sabe/non contesta”. 

 

C4. No seu comercio, ¿en que porcentaxe usan o galego... 

 

Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso   

galego 
Np Ns/Nc 

Na atención directa ao público presencial e telefónica?    

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e 
provedores/as? 

   

No contestador telefónico automático?    

Nos escritos aos administrados/as, provedores/as, 
usuarios/as, comercios e institucións de Galicia? 

   

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?    

Nas publicacións periódicas e non periódicas?    
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Imaxe e rotulación e documentación de uso externo 
 

C5. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
 

Elementos de identificación corporativa para o exterior 
% de 
uso 

galego    
Np    Ns/Nc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, cabeceiras e pés 
de páxina dos correos electrónicos, facturas...? 

   

Nos documentos de maior difusión externa dos produtos e servizos do 
seu comercio: catálogos, trípticos informativos…? 

   

Na páxina web do seu comercio?           

Na publicidade do seu comercio?           

Nos rótulos principal e rótulos interiores. (Marque G=C se o rótulo é 
igual en galego e castelán) 

                   G=C8. 

       

No nome da comercio no papel de carta. (Marque G=C se o rótulo é 
igual en galego e castelán) 

                    G=C9 

       

 

 

                                                      
8 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
9 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
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C6. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?10 

 

TV Prensa   Radio Trípticos e folletos Internet Non usan 

2 Si 

1 Non 

2 Si 

1 Non 

2 Si 

1 Non 

2 Si 

1 Non                       

2 Si 

1 Non    

2 Si 

1 Non 

 

Documentación interna 
 

C7. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
 
 

Documentacións internas 
% uso  

galego    Np    Ns/Nc

Nas circulares, notas escritas internas, actas e ordes do día das 
reunións? 

   

Nos formularios, impresos e memoria anual?    

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis 
usual? 

   

Nos materiais de cursos e formación (excluíndo os cursos de idiomas)?    

                                                      
10 Enquisador/a: resposta múltiple. 
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Comunicacións orais internas 
 

C8. ¿En que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais...? 
 

Grupos 
% uso 

galego    Np Ns/Nc 

Os/as directivos/as do comercio (xefes/as, propietarios/as)    

Persoal comercial    

Operarios/as e subalternos/as    

Nas reunións internas     

Nos contactos exteriores do equipo directivo do comercio (con medios 
de comunicación, clientes, provedores/as)? 

   

 

Normas e criterios de uso lingüístico 
 

C9. A) Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, ¿no seu comercio teñen e están aplicando criterios, regras ou normas 
prácticas que especifican que lingua usar... B) (nas afirmativas) Se ten e aplica, ¿cal é esa norma ou criterio? 
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Comunicacións B) (Se ten e aplica) Cal é a norma 

7.1.A Na atención oral ao público?  

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do receptor/interlocutor 

7.2.A. Nas comunicacións escritas? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.2.B. ¿Cal é a normal? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. Cando o/a interlocutor/a pide un cambio de lingua respecto á 
lingua coa que se lle atendeu inicialmente? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 

7.4.A. Na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións?11 

 2 Si.   (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

                                                      
11 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 
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C10. A) No seu comercio, ¿o coñecemento do galego é un criterio que se ten en conta na selección do persoal que contrata directamente 
o comercio? B) (nas afirmativas) Se se considera, ¿é un requisito imprescindible ou un mérito? 

 

A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) No seu comercio, ¿o coñecemento do galego é un criterio 
que se ten en conta na selección do persoal que contrata 
directamente o comercio? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

 Np. (Non procede, Non contrata) 

8.B) ¿É un requisito imprescindible ou un mérito?  

 

 1 Requisito imprescindible 

 2 Mérito 

 
C11. A) ¿O seu comercio dá algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados de 

galego (independentemente de quen organice ou imparta a formación)? B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio segue o comercio 
para incentivar ou apoiar esa formación? 

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego ? B) Criterios para incentivar (resposta múltiple) 

9.A) ¿O seu comercio dá algún incentivo ou apoio á 
formación en lingua galega para o persoal sen 
coñecementos axeitados de galego (independentemente 
de quen organice ou imparta a formación)? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue o comercio para 
incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 

 2 Permite facelo en horario laboral 

 3 Ten carácter obrigatorio 

 Non sabe/non contesta  
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C12. Sen considerar as accións individuais de cada persoa, ¿o 
comercio puxo a disposición do persoal algunha ferramenta 
de apoio lingüístico en galego como dicionarios, correctores, 
tradutores, etc.? 
 

 Si 2  Non 1  NsNc    

C13. ¿O comercio ten algunha persoa que desenvolve 
actividades de normalización lingüística?  

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

 

 

Opinións 
 

C14. No seu comercio, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego? 

Aclaración para o/a entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades 

 

Actividades axeitadas para promover o uso do galego Si (2) Non (1) Ns/Nc 

Sensibilizar a organización ou os seus responsables     

Motivar e apoiar o persoal    

Dar formación    

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda    

Apoiarse con servizos lingüísticos concretos    

Establecer normas claras     

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo    
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C15. No seu comercio, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  

 

Necesidades Si 
(2) 

Non 
(1)    

Ns/Nc 

Escribir    

Ler    

Falar    

Entender    

 

C16. A) Para o seu comercio, independentemente de se xa o usa ou non, ¿son de utilidade... B) (nas afirmativas) ¿Actualmente estanosd 
usando? 

 

A)  Utilidade  B) Están usando 
Recursos 

Si (2) Non (1) Ns/Nc  Si (2) Non (1) Ns/Nc

13.1.A. Os correctores ortográficos?        

13.2.A. Os tradutores automáticos?        

13.3.A. Os dicionarios?        

13.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?        

13.5.A. Os programas informáticos en galego?        
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13.6.A. Os modelos de documentos en galego?        

13.7.A. Os cursos de galego?        

13.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, consultas, etc.)?        

13.9.A. Outras (especificar): ______________        

 
C17. Actualmente, respecto a hai 5 anos, ¿cre que o uso do 

galego no seu comercio aumentou (1) aumentou moito (2), 
diminuíu (3), diminuíu moito (4), ou segue igual (5)..? ¿Por 
que o cre? 

 
A) Aumentou / Diminuíu 

1   2 3 4     5 Ns/Nc

B) ¿Por que? 

       > 
> 
> 

 
 

C18. Para o seu comercio, ¿cre que o galego ten vantaxes?  
(Se ten vantaxes) ¿Cales son?  

 

A) Vantaxes? 

Si (2) Non (1) Ns/Nc 

B) (Se ten vantaxes) ¿Cales son? 

     > 
> 
> 

 
C19. Para o seu comercio, ¿cre que o galego ten desvantaxes?  

(Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 
 

A) Desvantaxes?  

Si (2) Non (1) Ns/Nc B) (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

    > 
> 
> 

 
C20. ¿Cre que no comercio teñen a intención de aumentar o uso 

do galego? ¿Por que motivos? 
 

A) Aumentar?  
Si (2) Non 

(1) 
Ns/Nc

B) (Se ten 
intención de 
aumentar) 
¿por que 
motivos? 

Nos próximos 12 meses     > 
Antes de 5 anos     > 
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C21. Na actualidade, no seu comercio...  

 

¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia?  Si (2)      Non (1)     NsNc  

(Se non usan) ¿Coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)       Non (1)    NsNc  

 

¿No seu comercio o galego 
úsase...? 1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito

 

Datos do comercio  
C22. ¿Quen é o principal destinatario/a dos produtos e servizos do seu comercio? 

 

 Empresas         Organismos públicos         Particulares         Outros          NsNc 

 
C23. ¿No seu comercio, que porcentaxe... 

 

 % Np  NsNc 

Dos seus clientes/as e usuarios/as está en Galicia?             

Dos seus provedores/as está en Galicia?             

 



137 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

Adecuación lingüística do persoal  
 

C24. A.) ¿Aproximadamente no seu comercio, cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos seguintes perfís, 
clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas?12  

 

A) Persoas existentes Posto de traballo N.º    ou    %  

Informáticos/as, persoal de mantemento, etc.   Np 
 

Ns/Nc
Persoal de atención ao público como dependentes/as.   Np 

 
Ns/Nc

Directivos/as ou propietarios/as.   Np 
 

Ns/Nc
N.º total de empregados ou 100%    100%   

 

C.24.   B.) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do 
persoal de cada grupo)?13 C) No último ano, no comercio, ¿fixeron algunha formación de galego promovida polo comercio ou pola 
asociación á que pertenzan? 

 

 

                                                      
12 Nota enquisador/a: recordarlle ao entrevistado/a o número de persoas que traballan no comercio e que indicou na primeira pregunta. 

 
13 Nota enquisador/a: só facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Recordarlle ao entrevistado/a o número de persoas que 
indicou na pregunta anterior. 
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 B) Persoas con 
coñecementos axeitados Posto de traballo 

 N.º      ou     % 

C) formación  

Informáticos/as, persoal de mantemento, etc.    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal de atención ao público como dependentes/as.    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Directivos/as ou propietarios/as.    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

N.º total de empregados ou 100%     

Uso de linguas estranxeiras 
 

C25. No seu comercio, ¿usan habitualmente –falan, len, 
escriben, escoitan– outras linguas estranxeiras diferentes ao 
galego ou o castelán? 

 

 

 

C26. (Se usa outras linguas) ¿Que outras linguas usan?  
 

 Inglés  

SI (2) 

Non (1) 

  Portugués 

SI (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 

 
 Si  (2) Non (1) (pasar a 24) 
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C27. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do 
conxunto de todas as linguas (galego, castelán e linguas 
estranxeiras)?  

 

          % de uso 

 

C28. ¿Cal é o seu posto de traballo? 

 

      

 

 

 

 

C29. Observacións (comentarios do enquisador/a) 

 

      

 

5.12 Anexo II: caracterización dos comercios enquisados 

Os gráficos presentes neste anexo recollen a caracterización dos comercios enquisados en función de diferentes variables. 

 

En primeiro lugar, clasifícanse segundo a súa tipoloxía de clientela principal: 
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Gráfico 66. Distribución dos comercios 
enquisados segundo a súa clientela 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 67. Usuarios/as e provedores/as en 
Galicia 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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O seguinte gráfico amosa a porcentaxe de usuarios/as e provedores/as que teñen as persoas entrevistadas en Galicia: 
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Clientes e usuarios/as dos comercios Provedores/as
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Gráfico 68. Persoal segundo os seus perfís 
lingüísticos 

Base: pequeno comercio de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

Por último, incluímos a distribución do persoal segundo os diferentes perfís lingüísticos, tal e como comentamos no subámbito da empresa. 
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6. SUBÁMBITO DA BANCA 

6.1 Introdución 

A dinámica seguida polo subámbito da banca respecto do uso do galego é moi similar ao que acontecía no xa exposto para o tecido 
empresarial e o comercio. Cabe destacar que a relación directa coa clientela final fai deste sector un dinamizador do uso da lingua e 
transmisor das necesidades que a eses niveis formula a sociedade. No entanto, a maior evolución no uso do galego produciuse a raíz da 
publicación da LNL (1983) e das políticas que por parte da Administración se impulsaron para o sector. Alén da organización de cursos de 
formación para o persoal de bancos e caixas de aforro potenciouse a elaboración de vocabularios e material específico, entre os que 
destacan o Glosario de termos bancarios (1989), o Diccionario galego da banca (1993) e a tradución dos formularios e impresos máis 
usuais da banca por parte do Servizo de Terminoloxía Científico-Técnica de Galicia (Termigal). 

Cabe tamén sinalar os obxectivos formulados para o sector dentro do PNL, como son (2006: 60): 

• Estender a práctica entre as entidades bancarias e caixas 
de aforro de utilizar a lingua galega na documentación 
informativa e contractual, nos servizos en liña e na 
atención ao público. 

• Promover o establecemento da oferta positiva de atender 
o cliente en galego como práctica habitual na banca. 

Por outra banda, son salientables as actuacións da MNL . A súa campaña para a galeguización da banca, levada a cabo no período 1991-
1992, comprometeu os bancos e as caixas de aforro de Galicia na creación de actividades de normalización lingüística e a máis recente 
estivo centrada na realización de operacións financeiras en galego. Se o seguimento destas actuacións por parte de bancos e caixas de 
orixe galega é case unánime, cómpre tamén destacar que entidades foráneas como La Caixa son moi receptivas ao respecto. 

Ante este panorama afróntase o estudo da situación actual e das estratexias que en materia lingüística se poden artellar para mellorar o uso 
da lingua galega no subámbito da banca. 
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6.2 Metodoloxía 

6.2.1 Consideracións xerais 

O último dos subámbitos avaliado no tecido económico é o da banca, para o cal se tivo en conta a totalidade das sucursais dos bancos e 
caixas de aforro localizados en Galicia. Realizouse un censo de oficinas das 30 entidades bancarias presentes e contabilizouse un total 
de 2493 sucursais.  

A unidade de mostraxe foi a sucursal ou oficina con número de teléfono fixo e o método de recollida da información consistiu en entrevistas 
telefónicas asistidas por ordenador.  

6.2.2 Deseño da mostra 

Tendo en conta os parámetros metodolóxicos xa sinalados no capítulo 3, a mostra final para a análise cuantitativa do comercio acadou un 
total de 349 enquisas.  

A estratificación da mostra que se definiu foi a seguinte: 

• En primeiro lugar agrupamos os establecementos por entidade bancaria: consideráronse os 30 bancos e caixas de aforro con 
presenza en Galicia. 

• En segundo termo tivemos en conta o territorio: en función das catro provincias (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra) e, dentro 
destas, polo tamaño dos concellos (de menos de 50.000 habitantes e de máis de 50.000). 

O erro mostral foi calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q = 0,5. As variables de estratificación non se 
tiveron en conta no nivel de erro mostral, senón unicamente coa idea de distribuír a mostra de xeito proporcional ao universo analizado. O 
erro mostral do conxunto situouse nun 4,96%. 

En definitiva, a distribución da mostra de acordo coas premisas de estratificación anteriormente sinaladas foi a seguinte: 
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  A Coruña  Lugo  Ourense  Pontevedra 
  <50.000  >50.000  <50.000  >50.000  <50.000  >50.000  <50.000  >50.000 
Banco de España  0  0  0  0  0  0  0  0 
Banco Espírito Santo  0  0  0  0  0  0  0  0 
Banco Etcheverría  1  1  0  0  0  0  0  1 
Banco Gallego  4  1  2  1  2  0  3  1 
Banco Guipuzcoano  0  0  0  0  0  0  0  0 
Banco Pastor  10  6  4  1  3  2  6  4 
Banco Sabadell‐Atlántico  0  1  0  1  0  0  0  1 
Banco Simeón‐Caixa Geral  1  1  1  0  1  1  2  2 
Banco Urquijo  0  0  0  0  0  0  0  0 
Bancaja  0  1  0  0  0  0  0  1 
Banesto  6  2  3  0  2  1  5  1 
Bankinter  1  6  1  0  0  1  1  6 
Barclays  0  1  0  0  0  0  0  0 
BBVA  6  6  4  1  1  1  4  5 
BSCH  4  4  1  1  1  1  3  4 
Caixa Catalunya  0  1  0  0  0  0  0  0 
Caixa Galicia  18  12  8  2  8  3  4  4 
Caixanova  4  5  1  1  11  3  16  12 
Caja Duero  0  0  0  0  0  0  0  1 
Caja España  1  2  0  0  0  0  0  1 
Caja Madrid  1  2  0  0  0  0  1  2 
Caja Rural  0  0  4  1  1  0  0  0 
Cajastur  0  0  0  0  0  0  0  0 
CAM  0  0  0  0  0  0  0  0 
Citibank  0  0  0  0  0  0  0  1 
Deutsche Bank  6  2  2  1  2  0  5  2 
Grupo Banco Popular  2  6  0  1  1  1  2  7 
Ibercaja  0  1  0  0  0  1  0  0 
Kutxa  0  1  0  0  0  0  0  0 
La Caixa  6  5  1  1  1  1  4  5 
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6.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 
 

O período de realización das entrevistas telefónicas abarcou do 26 de xuño ao 10 de xullo de 2007. As unidades mostrais foron as 
sucursais de bancos e caixas de aforro situados en Galicia. 

En canto á saída de datos empregáronse filtros en función de dous tipos de variables:  

- Variable de estratificación: tamaño do concello. 

- Variables de caracterización: tipo de entidade (banco ou caixa de aforro); orixe da entidade (galega ou non galega) 

6.3 Análise dos usos lingüísticos 

O punto de partida da análise cuantitativa está determinado polos usos lingüísticos que actualmente manteñen os bancos e caixas de aforro 
en Galicia. 

6.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 

O castelán resulta a lingua máis utilizada nos bancos e caixas de aforro presentes en Galicia para as súas comunicacións de carácter 
escrito co exterior. Nos usos orais, a repartición é moi igualitaria entre ambas as dúas linguas. 
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Cómpre destacar que nas comunicacións orais as diferenzas no uso das linguas son maiores segundo a localización xeográfica da entidade 
bancaria. Así, nas sucursais das áreas rurais o nivel de uso do galego, especialmente no que se refire ás comunicacións orais, é maior que 
nas sete cidades de Galicia. Tanto na atención presencial como nas conversacións que manteñen co público en xeral e cos provedores, o 
persoal das entidades financeiras dos concellos de menos de 50.000 habitantes emprega o galego en case un 70%. 

 

Gráfico 69. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 70. Usos lingüísticos na atención 
presencial e telefónica segundo a distribución 
xeográfica 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Cómpre tamén sinalar que, en relación cos usos escritos, as entidades de orixe galega amósanse máis dinámicas no uso do galego, cun 
emprego do 45%, fronte ao 12,3% das de fóra de Galicia, no que a publicacións periódicas e non periódicas se refire. 

Polo que respecta ao uso lingüístico no contestador automático, o castelán é a lingua máis habitual, mentres que o galego e a opción 
bilingüe se utilizan por igual. 
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Nos elementos de identificación externa o castelán segue a ser o idioma máis utilizado, en particular nos modelos de fax, papel de carta e 
tarxetas de visita. Hai que ter en conta que este feito se acrecenta en particular nos bancos e caixas non galegos, posto que a meirande 
parte da documentación é elaborada directamente nas propias sedes centrais, sen considerar as particularidades lingüísticas das 
comunidades autónomas en que están presentes as súas sucursais. Así, os datos de caixas, maioritariamente galegas, son á súa vez máis 
optimistas no uso do galego que os dos bancos, como veremos no gráfico 76. Non existen, con todo, diferenzas substanciais no uso da 
lingua que fan as entidades situadas nas poboacións de carácter máis rural ou nas das grandes cidades. 

Gráfico 71. Lingua empregada no contestador 
automático 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 72. Usos lingüísticos nos elementos de 
identificación corporativa cara ao exterior. 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en  
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 73. Usos lingüísticos no papel de cartas, 
tarxetas de visita, etc. 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en  
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Diferénciase ademais entre o uso lingüístico dos bancos e o das caixas de aforro, maioritariamente galegas. 
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Observamos que o 67,9% das persoas enquisadas afirma non utilizar medios de publicidade. Hai que ter en conta que na maioría dos 
casos esta depende directamente dos servizos centrais e as sucursais non teñen apenas marxe de manobra ao respecto. A escasa 
publicidade que poden levar adiante de xeito descentralizado son, como se reflicte na gráfica, os trípticos e os folletos. Neste punto cómpre 
tamén destacar que os bancos e as caixas de orixe galega recorren á súa publicación en galego nun 43,3% dos casos, fronte ao 24,4% dos 
de fóra de Galicia. 

A incorporación crecente da banca ás tecnoloxías da información fai que a páxina web sexa un medio importante de publicidade e de 
presentación dos servizos e produtos das entidades. A totalidade dos bancos e caixas de aforro conta cun enderezo electrónico, a pesar de 
que na maioría dos casos depende dos servizos centrais e non da propia entidade. Neste sentido, nos bancos e caixas cuxa sede se atopa 
fóra de Galicia, o galego é inexistente, mentres que nas de orixe galega a porcentaxe de galego é maioritaria. 

 

Gráfico 77. Medios empregados habitualmente 
para dar información ou facer publicidade 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 78. Lingua empregada na páxina web da 
entidade bancaria 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

En galego e castelán

Só en castelán

Gráfico 79. Lingua empregada na páxina web da 
entidade bancaria segundo da súa orixe 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 80. Usos lingüísticos nos rótulos e no 
nome do banco ou caixa no papel de carta 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

 

Por último, destacamos neste apartado os usos lingüísticos empregados na rotulación e no nome da entidade no papel de carta. 
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Para un número importante de entidades non se distingue entre galego e castelán, pero, de utilizar unha lingua, emprégase de xeito máis 
habitual o castelán. 

6.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 

Tras analizar os usos lingüísticos de cara ao exterior, recadamos a continuación información relativa aos usos na documentación e nas 
comunicacións internas. 

Na redacción da documentación interna, os bancos e as caixas utilizan maioritariamente o castelán. Hai que ter en conta neste punto que 
moitas das veces responden a documentos internos, que circulan de xeito non exclusivo no territorio de Galicia. 
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Gráfico 81. Usos lingüísticos na documentación 
interna 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega.  
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En canto ás comunicacións que se establecen entre o persoal, a distribución dos usos lingüísticos é bastante equitativa, agás no grupo de 
subalternos, que se define como maioritariamente galegofalante, cunha cota media de comunicación en galego do 79,4% e do 100% nas 
poboacións de menos de 50.000 habitantes. 

Castelán

Galego
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Gráfico 82. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais internas 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 83. Porcentaxe do uso do galego nas 
comunicacións orais do persoal directivo co 
exterior 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Por localización xeográfica, as diferenzas de fala increméntanse en todos os grupos e o galego acada cotas máis altas de uso. En canto á 
variable de orixe do banco ou caixa, cómpre distinguir que nos bancos e caixas de Galicia o nivel de uso do galego por parte do persoal 
directivo nas súas comunicacións cara ao exterior se sitúa nun 40,8%, fronte ao 27,4% dos de fóra de Galicia. 
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6.3.3 Conclusións sobre os usos lingüísticos na banca 

No referente aos usos lingüísticos nos bancos e caixas presentes en Galicia podemos concluír: 

• Pese a que o castelán é a lingua maioritaria nos elementos de comunicación exterior, nas comunicacións orais a súa 
representatividade é máis similar á do galego. Esta diferenza increméntase nas sucursais dos concellos inferiores a 50.000 
habitantes. 

• As caixas amosan ser máis dinámicas no uso do galego que os bancos, feito que se explica en gran parte pola presenza 
proporcionalmente maior de entidades de orixe galega. 

• Nas comunicacións orais internas o uso do galego sitúase en niveis moi similares aos do castelán, agás no persoal subalterno, que 
se define como galegofalante cunha cota media do uso desta lingua dun 79,4% e do 100% nas sucursais das zonas rurais. 

• Nas súas comunicacións orais co exterior (medio de comunicación, provedores, etc.), o persoal directivo das entidades galegas 
utiliza o galego nun 40,8% dos casos. 

6.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

Despois de estudar a situación de bancos e caixas respecto dos seus usos lingüísticos actuais, imos ver cal é o seu enfoque en relación cos 
criterios e normas que están a empregar. 

 

6.4.1 Normas nas comunicacións 
Non se aplica ningún tipo de norma ou regra no referente ás comunicacións, ben sexan escritas ou orais. 
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Gráfico 84. Existencia de criterios, regras ou normas 
que especifican que lingua usar  

Base: bancos e caixas presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega. 
Enquisa de banca 
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Á vista destes resultados non cómpre incluír os gráficos respecto das normas empregadas en cada tipo de comunicación. En resumo, nos 
escasos bancos e caixas que aplican algún tipo de criterio lingüístico este é: 

 Na atención oral ao público: o 62,5% confirma atendelo na lingua do interlocutor/a. 

 Nas comunicacións escritas: do 1,2% das sucursais que confirmou aplicar criterios, as respostas distribúense en igual medida entre 
as distintas opcións “por defecto en castelán”, “por defecto en galego”, “en ambas”, “na lingua do interlocutor/receptor”. 

 No referente ao cambio de lingua todos confirman aceptalo. 

 Os criterios de calidade lingüística aplícanse sempre a todos os textos. 

 

6.4.2 Outros criterios respecto do galego 
Neste caso acontece o mesmo que sinalamos no punto anterior, non existen apenas criterios a excepción da valoración do galego na 
contratación de persoal, que non deixa de ser no entanto pouco significativa, xa que tan só o 12,9% dos enquisados o ten en conta. 
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Gráfico 86. Criterio de valoración do galego na 
contratación directa do persoal 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia que valora o galego na contratación directa 
do persoal 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

Gráfico 85. Outros criterios respecto do galego 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Na contratación de persoal, o 84,6% das entidades que valora o galego considérao unicamente como un mérito, pero non como requisito. 
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Gráfico 88. Tipo de incentivo á formación en 
galego 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia que incentivan a formación en galego 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 87. Criterio de valoración do galego na 
contratación directa do persoal segundo á orixe 
da entidade 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia que valora o galego na contratación directa 
do persoal 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega. 
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No referente á formación en galego, tan só un 1,2% das entidades enquisadas a incentiva e os medios que aplica son os seguintes: 
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Co fin de completar este apartado de normas e criterios lingüísticos, podemos sinalar que tan só un 14,6% das entidades puxo á disposición 
do seu persoal ferramentas de apoio como dicionarios, tradutores, etc. Por outra banda, as persoas enquisadas afirman maioritariamente 
(98,9%) que non realizan labores específicos de normalización. De existiren departamentos desta índole, sitúanse nos servizos centrais, 
prioritariamente de bancos e caixas de orixe galega. Cómpre salientar que a Caixa catalá, moi sensibilizada nos temas de normalización 
lingüística, si conta con este servizo. 

 

6.4.3 Conclusións dos criterios lingüísticos empregados pola banca 

As principais conclusións deste apartado son as seguintes: 

• A case totalidade dos establecementos enquisados afirma non aplicar ningún tipo de norma nos seus usos lingüísticos. 

• Nos escasos supostos de aplicación de normas, o traballador/a adáptase á lingua do interlocutor/a. 

• A maioría das entidades bancarias non considera o galego como un criterio á hora de seleccionar o persoal. Do 15,8% que o ten en 
conta, o 84,6% considérao como mérito que cómpre valorar. Esta última opinión é unánime nos bancos e nas caixas de aforro de 
orixe non galega. 

• Non existen practicamente incentivos por parte da banca para a formación en galego do seu persoal. Entre as entidades que a 
apoian fana obrigatoria e finánciana nun 75% dos casos. 

6.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

6.5.1 Actividades e recursos lingüísticos 

As entidades bancarias presentes en Galicia non mostran, en liñas xerais, interese polas actividades para a promoción do uso do galego. 
En todo caso, xulgan que a motivación e a formación son os medios máis útiles de cara a esta acción. 
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En canto ás ferramentas lingüísticas que teñen ao seu dispor, os correctores ortográficos, os documentos modelo en galego e os tradutores 
son os recursos considerados máis útiles e, á súa vez, os máis empregados. 

 

5,2%

28,1%
37,8%

29,2%
17,5%

28,4%35,5%
44,4%

0%

25%

50%

75%

100%

Correctores
ortográficos

Tradutores
automáticos

Dicionarios Terminoloxía
específica

Programas
informáticos

Modelos de
doc. en
galego

Cursos de
galego

Servizos
lingüísticos

 

Gráfico 90. Utilidade dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

Gráfico 89. Opinión sobre as actividades máis 
necesarias para promover o uso do galego 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  
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Gráfico 92. Coñecemento dos recursos lingüísticos 
da Xunta de Galicia polas empresas que non os 
empregan 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en Galicia que 
non empregan os recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Todos os instrumentos se empregan en maior medida nos bancos e caixas de orixe galega que nos de fóra, sen que por iso existan 
grandes diferenzas.  

Finalmente, constatouse o coñecemento das axudas e recursos da Xunta de Galicia en materia lingüística. O 84,1% das entidades 
enquisadas afirma non coñecelos, o que explica en gran medida o seu escaso uso. 
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Gráfico 91. Utilización dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 93. Evolución do galego nos últimos 5 
anos 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega.  

 

 

6.5.2 Uso actual e futuro do galego na banca 
As opinións recollidas nas entrevistas a bancos e caixas de aforro de Galicia non son moi optimistas respecto do futuro do galego no seu 
ámbito de actuación. O 55,3% opina que nos últimos cinco anos o uso desta lingua se mantivo nos mesmos niveis e tan só un 26,1% cre 
que aumentou. Así mesmo, non consideran que vaia mudar a situación nos próximos anos. 
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Gráfico 94. Vantaxes, desvantaxes, evolución no 
futuro do galego e uso dos recursos lingüísticos 
da Xunta 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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O 34,4% das persoas entrevistadas opina que o uso do galego ten vantaxes, como a proximidade coa clientela, especialmente nas 
sucursais do ámbito rural. 

En relación coa percepción que nas entidades bancarias teñen respecto da utilización do galego no seu ámbito, o 39,8% afirma que se 
utiliza moito ou bastante. Nas entidades situadas nos concellos de menos de 50.000 habitantes esta percepción é máis optimista e acada o 
56,5%. 
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Gráfico 95. Uso do galego nos bancos e caixas 
de aforro presentes en Galicia 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

6,0%

24,4%
29,8%

25,2%

14,6%

0%

25%

50%

Nada Pouco Normal Bastante Moito

 

6.5.3 Lingua elixida para a realización da enquisa 

Como punto último deste capítulo, dedicado ás opinións e actitudes lingüísticas, estableceremos a distribución das persoas enquisadas 
segundo a lingua de resposta e a lingua elixida para realizaren a entrevista, xunto coa distribución das sucursais entrevistadas tendo en 
conta o idioma con que responden o teléfono e a lingua que escolleron para realizaren a enquisa.  

No 39,8% das sucursais atendíase o teléfono en galego por defecto e nun 59,3% dos casos, as persoas entrevistadas solicitaban a 
realización da enquisa en galego. 

6.5.4 Conclusións sobre as actitudes e as opinións lingüísticas da banca 

Varias son as conclusións que se poden extraer deste apartado dedicado ás actitudes e opinións lingüísticas no tecido comercial galego: 

• A banca presente en Galicia considera que a motivación e a formación son os instrumentos máis útiles de cara á promoción do uso 
do galego. 
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• As entidades bancarias consideran que os correctores ortográficos e os modelos de documentos en galego son as ferramentas 
lingüísticas máis prácticas, utilidade que se corresponde tamén co seu maior uso. 

• A maioría das persoas enquisadas recoñece non utilizar os recursos e axudas lingüísticas da Xunta de Galicia. Isto explícase, en 
gran parte, polo total descoñecemento que existe: un 84,1% non sabe da súa existencia. 

• Algo máis da metade dos bancos e caixas (55,3%) opina que o nivel de utilización do galego no seu contorno se mantivo estable 
nos últimos cinco anos e prevé que seguirá a mesma dinámica no futuro a curto e a medio prazo. 

• No que respecta ao uso actual do galego, un 57% dos bancos e caixas cre que é bastante ou moito, especialmente e en maior 
medida nas sucursais do ámbito rural. 

6.6 Competencias lingüísticas 

No presente subámbito da banca, seguindo os criterios definidos polo Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade, tivéronse 
en conta os seguintes perfís de persoal. 

 Perfil 1: mandos e persoal cuxa actividade implique 
escribir textos de diferente complexidade. 

 Perfil 3: persoal subalterno: porteiros, conserxes, etc. 

 Perfil 4: persoal administrativo ou comercial que atende 
a clientela e os provedores. 

 Perfil 5: informáticos, persoal de mantemento. 

 

 

6.6.1 Destrezas do persoal e análise por perfís de traballo 
Antes da análise por postos de traballo recollemos as opinións respecto das necesidades que ten o persoal nas destrezas do uso do galego 
nas catro habilidades: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral e comprensión escrita. 
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Gráfico 75. Opinión sobre necesidades en materia de 
destrezas lingüísticas do persoal. 

Base: bancos e caixas presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 
48,7%

12,9%
22,9%

16,3%

0%

25%

50%

75%

Escribir Ler Falar Entender
 

As maiores dificultades para o persoal preséntanse na expresión oral e escrita. Hai que ter en conta que unha porcentaxe do persoal 
empregado nos bancos e caixas non é de orixe galega, xa que vén trasladado doutras comunidades autónomas. A pesar destas condicións, 
a metade do persoal dispón de coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve dentro da sucursal. 

En canto ás competencias respecto do desempeño no seu posto de traballo, en todos os grupos as cifras son superiores ao 75%. O grupo 
de informáticos e persoal de mantemento abrangue incluso a totalidade dos empregados/as. 
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Gráfico 97. Persoal empregado con 
coñecementos axeitados de galego para o seu 
posto de traballo por perfís lingüísticos. 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

Gráfico 98. Unidades nas que houbo persoal que 
fixo formación de galego promovida pola 
entidade bancaria ou asociación á que pertenza 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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6.6.2 Conclusións sobre as competencias lingüísticas do persoal da banca 

Respecto das competencias lingüísticas do persoal de bancos e caixas de aforro presentes en Galicia podemos sinalar: 

• As maiores dificultades do persoal no uso do galego preséntanse na escritura. As capacidades de comprensión oral e escrita son 
boas na maioría dos casos. 

• Nos catros perfís previstos para a banca, a maioría do persoal posúe os coñecementos adecuados da lingua para o seu posto de 
traballo, especialmente no grupo 5 (informáticos e persoal de mantemento), onde a totalidade do persoal é competente 
lingüisticamente. 

• O nivel de participación en cursos de galego é reducido, posto que tan só o persoal administrativo e directivo participou neste tipo 
de actividades, pero cunha cota do 0,3% sobre o total do grupo. 

 

6.7 Uso de linguas estranxeiras 

Co fin de seguir a mesma liña en todos os subámbitos da economía, incluíuse na enquisa unha pregunta relativa ao uso de linguas 
estranxeiras na sucursal. A totalidade das persoas entrevistadas afirma no entanto non empregar ningún idioma estranxeiro na súa 
actividade cotiá. 

6.8 Análise cualitativa: panel de escoita 

6.8.1 Desenvolvemento do panel 

O panel sobre os usos lingüísticos na banca tivo lugar en Pontevedra o 25 de outubro de 2007. Os temas que se abordaron e as opinións 
dos participantes foron os seguintes: 
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O uso da lingua galega en relación coa clientela:  

A totalidade dos participantes confirma que existen diferenzas importantes entre o uso do galego nas sucursais rurais e nas urbanas. Aínda 
que nas primeiras os usos orais son maioritariamente galegos, no referente ás comunicacións escritas o castelán segue a ser a lingua máis 
empregada. Non lles consta demanda de documentación en galego, mesmo perciben que a clientela prefire o castelán porque lle dá máis 
seguridade por descoñecer a terminoloxía bancaria en galego. 

En termos xerais, aínda que non existan criterios ou normas establecidas, téndese a falar na lingua dos usuarios/as. En definitiva, o galego 
é un signo de calidade de servizo e de respecto coa clientela galegofalante. 

A lingua galega como custo e risco: 

Mentres algúns comentan que os custos son moi elevados e non compensan, outros pensan que estes son asumibles. Neste sentido, 
indícase que traducir a documentación ás diferentes linguas é moi doado e o problema é que non existe demanda. Así mesmo, sinálase 
que hai escenas de rexeitamento do galego que nunca se dan no caso do castelán, polo que o emprego do galego pode ser un risco. 

Competencias lingüísticas do persoal: 

A competencia oral é boa, pero no plano escrito úsase o castelán. Maioritariamente o persoal non se considera capacitado para empregar 
unha terminoloxía rigorosa en galego.  

Promoción da lingua: 

Acerca da necesidade de promover o uso do galego nos diferentes ámbitos, a maioría opina que é positivo, pero que non é labor dos 
bancos potenciar o uso da lingua. Coméntase que a banca non debe ser impulsora do proceso, xa que eles se adaptan á clientela. 

Un deles sinala que existe a obriga de promover o que é propio. Pensa que é un erro tratar o galego en Galicia como se fose o inglés. O 
uso é cada vez máis atractivo polos contactos coa lusofonía. Opina que os bancos teñen que ter sensibilidade, sobre todo no caso das 
caixas galegas. Nese sentido, o factor da lingua ten que ser tratado de xeito diferente.  

Considérase que a realización de campañas de sensibilización é a vía para dinamizar o galego e non as medidas coactivas. Saliéntase que 
a cuestión do idioma ten que ser algo natural e que a imposición e a apropiación deste non son positivas. Subliñase a importancia de que 
haxa demanda por parte da cidadanía, pois cómpre mentalizar a xente e iso é labor dos poderes públicos, non dos bancos. 
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Futuro do galego na banca: 

As opinións a este respecto non son homoxéneas, pois, aínda que por un lado se fala dunha mellor percepción da lingua, o crecemento da 
poboación nas zonas urbanas vai en detrimento do seu uso cotián. A demanda do público parece ser, en definitiva, o factor clave para o seu 
desenvolvemento no sector. Para que a situación cambiase tería que haber máis demanda por parte da sociedade. Á entidade o que máis 
lle interesa é a rendibilidade económica. Se empregar o galego dese máis negocio, faríase. Non queren imposicións e coinciden en que ten 
que haber unha convivencia das dúas linguas. Outros pensan que é unha cuestión de costume. Insístese en que os bancos se adaptan 
pero non toman a iniciativa no tema da lingua, xa que non teñen que desempeñar papel ningún nisto. 

 

6.8.2 Conclusións do panel  

As principais conclusións extraídas do panel foron as que seguen: 

 

• O uso do galego no ámbito oral nos bancos e caixas de aforros non é uniforme. No rural é habitual a utilización desta lingua, 
mentres que nas cidades existe un predominio claro do castelán. Na documentación escrita (formularios, contratos...) emprégase 
maioritariamente o castelán. 

• Na práctica bancaria a utilización do galego só se fai cando o cliente/a toma a iniciativa ou, fundamentalmente, cando no contorno 
social esta é a lingua habitual. 

• Os bancos e caixas de aforros, en xeral, non teñen interese no emprego do galego. A utilización de linguas diferentes percíbese 
nunha gran parte do sector como un custo engadido e como un inconveniente. 

• Semella que nos bancos e caixas a desvantaxe do galego fronte ao castelán só se podería cambiar polo propio uso ou pola 
demanda da clientela. 

• Os bancos e caixas de aforros declaran que o emprego do galego supón un risco maior que o do castelán no trato coa clientela. 
Parece que os incidentes illados polo uso dunha ou doutra lingua son máis habituais entre os castelanfalantes, que se mostran máis 
intolerantes fronte ao uso do galego, que entre os galegofalantes, máis tolerantes coa utilización do castelán. 

• Aínda que se declara que o uso do galego é un factor de calidade no trato coa clientela (principalmente no plano oral), nos bancos e 
caixas non existen directrices en canto ao emprego de linguas. Déixase a criterio do propio persoal a escolla entre unha ou outra. 

• No que se refire ao galego, non hai diferenzas claras entre bancos e caixas. Noutras zonas de España, principalmente Cataluña, si 
que existen diferenzas e as caixas (ligadas orixinariamente a un determinado territorio) teñen unha sensibilidade maior no emprego 
da lingua propia e das linguas en xeral. Isto tradúcese na utilización da lingua como elemento de achegamento á clientela e de 
diferenciación fronte aos competidores. 

• No eido bancario parecen existir deficiencias en canto á terminoloxía en galego propia deste sector de actividade.  
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• Aínda que os bancos e as caixas deseñan algunhas actividades a favor da cultura (patrimonio artístico, exposicións, publicacións...), 
non parece que inclúan a lingua como parte desa cultura. 

• A demanda por parte da cidadanía é un factor fundamental para que o galego se converta nunha lingua de uso habitual no sector 
bancario. 

 

6.9 Indicadores lingüísticos do subámbito da banca 

A banca presente en Galicia acada un índice de normalización lingüística (INL) do 33,74%. Tendo en conta os baremos sinalados na 
metodoloxía, isto indica un baixo índice de normalización, que atende, entre outras razóns, á incidencia dos usos lingüísticos empregados 
polas entidades de orixe non galega. 

A adecuación lingüística do persoal amosa ser o factor que presenta unhas cotas máis altas, cun 54,33%. En todos os perfís considerados, 
a porcentaxe á adecuación é superior ao 75% e acada incluso o 100% no grupo de persoal de mantemento e informática.  

A segunda media máis elevada é a do factor 4, relativo á documentación de uso externo, cunha cota do 35,59%. O nivel de utilización do 
galego nas comunicacións escritas é xeralmente baixo, pero cómpre destacar, que a media se incrementa debido ás publicacións que 
realizan en galego bancos e caixas de procedencia galega.  

Deseguido temos o factor 1, que analiza a imaxe e rotulación da entidade. O castelán é a lingua predominante, agás para as entidades de 
orixe galega, especialmente as caixas de aforro, que xa no seu nome utilizan a lingua galega. 

En relación co factor de comunicacións co exterior, a media de uso do galego é do 32,19%. Hai que salientar que o castelán é a lingua 
predominante nas comunicacións escritas co exterior e a de uso maioritario nas orais, pola incidencia das entidades non galegas. Pola súa 
banda, no caso das comunicacións internas, factor 6, a situación é moi similar, xa que na maioría dos grupos, agás no do persoal 
subalterno, as cotas de uso do galego son inferiores ao 50% debido á presenza de persoal proveniente doutras comunidades autónomas. 

Finalmente, é preciso indicar que o factor 3, relativo aos criterios de usos lingüísticos, é o que rexistra a media máis baixa, cun 18,08%, 
resultado que se corresponde coa practicamente inexistente aplicación de normas no uso do galego, tanto ao nivel de comunicacións orais 
e escritas coma á escasa marxe de manobra das sucursais nos procesos normalizadores internos. 
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Gráfico 99. INL e factores na banca 

Base: bancos e caixas presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega. 
Enquisa de banca 
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6.10 Conclusións finais 

Como conclusións definitivas de todo o exposto neste informe sobre a situación da lingua galega nos bancos e caixas de aforro presentes 
en Galicia sinalamos: 

• A comunicación exterior das entidades financeiras presentes en Galicia realízase na maioría dos casos en castelán, mentres que, 
no ámbito interno, o galego ten unha maior representatividade. 

• Non se aplican de modo normativo regras ou criterios de uso lingüístico, nin se conta na maioría dos casos con servizos de 
normalización da lingua. Este feito contradí, en parte, as políticas de apoio que nos últimos anos trataron de poñer en práctica os 
organismos públicos. 

• En paralelo á aplicación de normas de uso lingüístico apenas se utilizan ferramentas, agás os correctores ortográficos ou os 
documentos modelo en galego. Isto débese, na maioría dos casos, ao seu descoñecemento. 

• Os bancos e caixas de aforro presentes en Galicia consideran que non se produciron cambios substanciais respecto do galego no 
seu contorno e que, previsiblemente, a situación non mudará no futuro. Non obstante, si consideran que o seu uso pode ter certas 
vantaxes no medio rural como símbolo de servizo de calidade e de respecto á súa clientela. 
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• Distínguese claramente entre as sucursais rurais e as urbanas, así como a orixe da entidade. Así pois, tanto nas poboacións con 
menos de 50.000 habitantes como no referente ás entidades de capital galego, o uso desta lingua é maioritario. Cómpre 
destacarmos que, nos últimos anos, especialmente as caixas de aforro, Caixa Galicia e Caixanova, impulsaron de xeito claro o uso 
da lingua propia. 

6.11 Anexo I: cuestionario do subámbito da banca 

6.11.1 Precuestionario 

Rexistro de chamadas – antes de facer a enquisa  
 

A1. (Apuntar o resultado cando atenden o teléfono):  
 

1 Galego  Ir a A2 en galego 

2 Castelán  Ir a A2 en castelán 

3 Non se distingue  Ir a A2 en galego 

 Comunica  Rechamar 

 Outros (non responden, fax, contestador 
automático)  Anotar en varias accións 

 
A2. Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos lingüísticos na economía. 

¿Poderíame pasar o director da sucursal?  
 

1 Si  Ir a A3 

 Está ocupado  Establecer cita 

 Non é unha empresa  Descartar 
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 Negativa da persoa  Descartar 

 
A3. (Se é outra persoa) Bos días / Boas tardes. Estamos facendo unha enquisa oficial para a Xunta de Galicia sobre os usos 

lingüísticos na economía. (A todos) Esta enquisa destínase aos bancos e caixas de aforros presentes en Galicia e ten por obxecto 
coñecer os usos lingüísticos no conxunto da sucursal enquisada, e por tanto as preguntas non se refiren á persoa que responde a 
enquisa. Mentres non se diga o contrario, as preguntas refírense só ao uso das linguas galega e castelá con persoas ou entidades 
residentes en Galicia. Para facer máis rápida a enquisa preguntarémoslle só pola porcentaxe de uso do galego, entendendo que o 
resto, ata o 100%, é castelán. ¿Quere que lle faga as preguntas en galego ou en castelán?  

 

1 Galego  Ir á enquisa en galego 

2 Castelán  Ir á enquisa en castelán 

3 É indiferente  Ir á enquisa en galego 

 

6.11.2 Cuestionario 

Comunicacións exteriores 
 

C30. Aproximadamente, ¿cantas persoas traballan na sucursal bancaria? 

 

Nº persoas que traballan na sucursal bancaria 
(aproximado):

 

Aclaración para o/a enquisado/a: pedímoslle unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. (Idem. 
para todas as preguntas). Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha 
pregunta non sexa aplicable á súa sucursal bancaria pode indicar “Non procede”. Tamén pode responder “Non sabe/non contesta” 
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C31. Na súa sucursal bancaria, ¿en que porcentaxe usan o galego... 

 

Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso   

galego 
Np Ns/Nc 

Na atención directa ao público presencial e telefónica?    

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e 
provedores/as? 

   

No contestador telefónico automático?    

Nos escritos aos/ás administrados/as, provedores/as, 
usuarios/as, sucursais bancarias e institucións de Galicia? 

   

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?    

Nas publicacións periódicas e non periódicas?    

 

Imaxe e rotulación e documentación de uso externo 
 
C32. ¿En que porcentaxe usan o galego... 

Elementos de identificación corporativa para o exterior 

% de 
uso 

galego    
Np    Ns/Nc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, encabezados e 
pés de páxina dos correos electrónicos, facturas...? 
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Nos documentos de maior difusión externa dos produtos e servizos da 
entidade bancaria: catálogos, trípticos informativos…? 

   

Na páxina web da súa entidade bancaria?           

Na publicidade da súa entidade bancaria?           

Nos rótulos principal e rótulos interiores (Marque G=C se o rótulo é igual 
en galego e castelán) 

                   G=C14. 
       

No nome da sucursal bancaria no papel de carta. (Marque G=C se o 
rótulo é igual en galego e castelán) 

                    G=C15 
       

 

C33. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?16 

 

TV Prensa   Radio Trípticos e folletos Internet Non usan 

2 Si. 
1 Non 

2 Si. 
1 Non 

2 Si. 
1 Non 

2 Si. 
1 Non                       

2 Si. 
1 Non    

2 Si. 
1 Non 

 

Documentación interna 
 

C34. ¿En que porcentaxe usan o galego... 
 

                                                      
14 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
15 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que “Os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian”. 
16 Enquisador/a: resposta múltiple. 
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Documentacións internas 
% uso  

galego    Np    Ns/Nc

Nas circulares, notas escritas internas, actas e ordes do día das 
reunións? 

   

Nos formularios, impresos e memoria anual?    

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis 
usual? 

   

Nos materiais de cursos e formación (excluíndo os cursos de idiomas)?    

 

Comunicacións orais internas 
 

C35. ¿En que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais...? 
 

Grupos 
% uso 

galego    Np Ns/Nc 

Os/as directivos/as da sucursal bancaria (director/a, subdirector/a...)    

Técnicos/as: xefes/as de áreas, responsables de departamentos...    

Persoal administrativo e comercial    

Operarios/as e subalternos/as: conserxes, vixilantes...    

Nas reunións internas     
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Nos contactos exteriores do/da directivo/a da sucursal bancaria (con 
medios de comunicación, clientes, provedores)? 

   

 

Normas e criterios de uso lingüístico 
 

C36. A) Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, ¿na súa sucursal bancaria teñen e están aplicando criterios, regras ou 
normas prácticas que especifican que lingua usar... B) (nas afirmativas) Se ten e aplica, ¿cal é esa norma ou criterio?  

 

Comunicacións B) (Se ten e aplica) Cal é a norma 

7.1.A Na atención oral ao público?  

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do receptor/a / interlocutor/a 

7.2.A. Nas comunicacións escritas? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.2.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. Cando o/a interlocutor/a pide un cambio de lingua respecto á 
lingua coa que se lle atendeu inicialmente? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 
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7.4.A. Na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións?17 

 2 Si.   (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

 

C37. A) Na súa sucursal bancaria, ¿o coñecemento do galego é un criterio que se ten en conta na selección do persoal que se contrata 
directamente? B) (nas afirmativas) Se se considera, ¿é un requisito imprescindible ou un mérito? 

 

A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) Na súa sucursal bancaria, ¿o coñecemento do galego é un 
criterio que se ten en conta na selección do persoal que se 
contrata directamente? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

 Np. (Non procede, Non contrata) 

8.B )¿É un requisito imprescindible ou un mérito?  

 

 1 Requisito imprescindible 

 2 Mérito 

 
C38. A) ¿A súa sucursal bancaria dá algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados 

de galego (independentemente de quen organice ou imparta a formación)? B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio segue a 
sucursal bancaria para incentivar ou apoiar esa formación?  

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego ? B) Criterios para incentivar (resposta múltiple) 

                                                      
17 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 
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9.A) ¿A súa sucursal bancaria dá algún incentivo ou apoio 
á formación en lingua galega para o persoal sen 
coñecementos axeitados de galego (independentemente 
de quen organice ou imparta a formación)? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue a sucursal bancaria 
para incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 

 2 Permite facelo en horario laboral 

 3 Ten carácter obrigatorio 

 Non sabe/non contesta  

 

C39. Sen considerar as accións individuais de cada persoa, ¿a 
sucursal bancaria puxo a disposición do persoal algunha 
ferramenta de apoio lingüístico en galego como dicionarios, 
correctores, tradutores, etc.? 
 

 Si 2  Non 1  NsNc    

C40. ¿A sucursal bancaria ten algunha persoa que desenvolve 
actividades de normalización lingüística?  

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

 

 

Opinións 
 

C41. Na súa sucursal bancaria, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego?  

Aclaración para o/a entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades. 

 

Actividades axeitadas para promover o uso do galego Si (2) Non (1) Ns/Nc 

Sensibilizar a organización ou os seus responsables     

Motivar e apoiar o persoal    



183 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

Dar formación    

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda    

Apoiarse con servizos lingüísticos concretos    

Establecer normas claras     

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo    

 

C42. Na súa sucursal bancaria, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  

 

Necesidades Si 
(2) 

Non 
(1)   

Ns/Nc 

Escribir    

Ler    

Falar    

Entender    

 

C43. A) Para a súa sucursal bancaria, independentemente de se xa o use ou non, ¿son de utilidade... B) (nas afirmativas) ¿Actualmente 
os están usando? 
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A) Utilidade  B) Están usando 
Recursos 

Si (2) Non (1) Ns/Nc  Si (2) Non (1) Ns/Nc

13.1.A. Os correctores ortográficos?        

13.2.A. Os tradutores automáticos?        

13.3.A. Os dicionarios?        

13.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?        

13.5.A. Os programas informáticos en galego?        

13.6.A. Os modelos de documentos en galego?        

13.7.A. Os cursos de galego?        

13.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, consultas, etc.)?        

13.9.A. Outras (especificar): ______________        

 
 
C44. Actualmente, respecto a hai 5 anos, ¿cre que o uso do 

galego na súa sucursal bancaria aumentou (1), aumentou 
moito (2), diminuíu (3), diminuíu moito (4), ou segue igual 
(5)..?  ¿Por que o cre? 

 
 
 
 
 
 

 

A) Aumentou / Diminuíu 

1   2 3 4     5 Ns/Nc

B) ¿Por que? 

     > 



185 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 
 
C45. Para a súa sucursal bancaria, ¿cre que o galego ten 

vantaxes?  (Se ten vantaxes) ¿Cales son?  

 

A) Vantaxes? 

Si (2) Non (1) Ns/Nc 

B) (Se ten vantaxes) ¿Cales son? 

      

 
C46. Para a súa sucursal bancaria, ¿cre que o galego ten 

desvantaxes?  (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

 

A) Desvantaxes?  

Si (2) Non (1) Ns/Nc B) (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

    > 

> 

> 

 

 
C47. ¿Cre que na sucursal bancaria teñen a intención de 

aumentar o uso do galego? ¿Por que motivos? 

 

A) Aumentar?  

Si (2) Non 
(1) 

Ns/Nc

B) (Se ten 
intención de 
aumentar) 
¿por que 
motivos? 

Nos próximos 12 meses     > 

Antes de 5 anos     > 

    > 

 

C48. Na actualidade, na súa sucursal bancaria....  

 

¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia?  Si (2)      Non (1)     NsNc  

(Se non usan) ¿Coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)       Non (1)    NsNc  
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¿Na súa sucursal bancaria o galego 
úsase...? 1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito

 

Datos da sucursal bancaria  
 

C49. ¿Quen é o principal destinatario dos seus produtos e servizos da súa sucursal bancaria? 

 

 Empresas         Organismos públicos         Particulares         Outros          NsNc 

 

C50. ¿Na súa sucursal bancaria, que porcentaxe... 

 

 % Np  NsNc 

Dos seus clientes e usuarios están en Galicia?             

Dos seus provedores están en Galicia?             

 

Adecuación lingüística do persoal  
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C51. A.) ¿Aproximadamente na súa sucursal bancaria, cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos seguintes 
perfís, clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas ?18  

 

A) Persoas existentes 
Posto de traballo 

N.º    ou    % 
 

Persoal subalterno de atención ao público: porteiros/as, conserxes, etc.   Np 

 

Ns/Nc

Informáticos/as, operarios/as, persoal de mantemento, etc.   Np 

 

Ns/Nc

Persoal administrativo ou que atende a clientes e provedores/as.   Np 

 

Ns/Nc

Mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de diferente 
complexidade. 

  Np 

 

Ns/Nc

N.º total de empregados ou 100%    100%   

 

                                                      
18 Nota enquisador/a: recordarlle ao entrevistado/a o número de persoas que traballan na sucursal e que indicou na primeira pregunta. 
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C.22. B.) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do 
persoal de cada grupo)?19 C) No último ano, na sucursal bancaria, ¿fixeron algunha formación de galego promovida pola sucursal bancaria 
ou entidade central á que pertenzan? 

 

 B) Persoas con 
coñecementos axeitados Posto de traballo 

 N.º      ou     % 
C) formación  

Persoal subalterno de atención ao público: porteiros/as, conserxes, 
etc. 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Informáticos/as, operarios/as, persoal de mantemento, etc.    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal administrativo ou que atende a clientes e provedores/as.    Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Mandos e persoal cuxa actividade implique escribir textos de 
diferente complexidade. 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

N.º total de empregados ou 100%     

 

                                                      
19 Nota enquisador/a: só facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Recordarlle ao/á entrevistado/a o número de persoas 
que indicou na pregunta anterior. 
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Uso de linguas estranxeiras 
 

C52. Na súa sucursal bancaria, ¿usan habitualmente –falan, 
len, escriben, escoitan– outras linguas estranxeiras diferentes 
do galego ou o castelán? 

 

 Si  (2) Non (1) (pasar a 24) 

 
C53. (Se usa outras linguas) ¿Que outras linguas usan?  

 

 Inglés  

SI (2) 

Non (1) 

  Portugués 

SI (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 

 

C54. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do conxunto de todas as linguas (galego, castelán e linguas estranxeiras)?  

 

          % de uso 

 

C55. ¿Cal é o seu posto de traballo? 

      

 

 

 

 

 



 

ECONOMÍA E EMPRESA 

190 

Gráfico 100. Distribución dos bancos e caixas de 
aforro enquisados segundo a súa clientela principal 

Base: bancos e caixas presentes en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

6.12 Anexo II: caracterización dos bancos e caixas de aforro enquisados 

En primeiro lugar, distinguimos os bancos e caixas presentes en Galicia segundo a súa tipoloxía de clientela: 

 

96,6%

2,6% 0,0%0,9%0%

25%

50%

75%

Empresas Organismos públicos Usuario/a final Outros

 
O seguinte gráfico amosa a porcentaxe de usuarios/as e provedores/as que teñen as persoas entrevistadas en Galicia: 
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Gráfico 101. Usuarios/as e provedores/as en 
Galicia 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Por último, incluímos a distribución do persoal segundo os diferentes perfís lingüísticos, tal e como xa expuxemos no capítulo de empresas: 
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Gráfico 102. Persoal segundo os seus perfís 
lingüísticos 

Base: bancos e caixas de aforro presentes en 
Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  
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Gráfico 103. INL dos ámbitos de empresa, 
comercio e banca 

Base: empresas de 6 a 249 asalariados/as, 
pequeno comercio, bancos e caixas de aforro 
presentes en Galicia. 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

 

7. INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO DA ECONOMÍA E A EMPRESA 

Tal e como se sinalou na metodoloxía, a creación dun indicador de normalización lingüística permítenos, non só establecer parámetros de 
evolución do uso da lingua ao longo do tempo, senón tamén comparativas entre distintas organizacións. Neste sentido, se establecemos 
unha comparativa entre os INL dos subámbitos da economía, observamos que o maior índice é o da banca, que acada o 33,74%, seguido 
do INL empresarial cun 32,46%.  
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Nunha análise comparativa factor a factor, observamos que nos tres subámbitos o factor 2, adecuación lingüística do persoal, acada as 
cotas máis altas, aínda que o das empresas é superior aos da banca e o comercio nun 11,5% e 16,2%, respectivamente. Isto explícase 
tamén poloo feito de que nestes dous últimos subámbitos se tiveron en conta un número inferior de perfís lingüísticos. En todo caso, en 
liñas xerais, en todas as organizacións enquisadas o persoal ten os coñecementos axeitados para o posto de traballo que desenvolve. 

No segundo factor no que atopamos maiores diferenzas é no relativo á documentación de uso exterior (factor 4), no que a banca presenta 
cifras un 12,1% e 14,7% superiores ao comercio e ás empresas, respectivamente. Estes datos veñen a reforzar o feito de que nas 
organizacións de carácter privado as comunicacións realízanse maioritariamente en castelán, ben que nos bancos e caixas de aforro de 
orixe galega a porcentaxe de uso do galego é algo superior á dos de orixe non galega. 

No resto dos INL, os datos son moi similares nos tres subámbitos, sen que existan diferenzas superiores ao 10% entre cada un deles. No 
factor 3, referente aos criterios de uso lingüístico, amósanse as cifras máis baixas, xa que é moi reducido o número de organizacións que 
emprega normas á hora de falar ou escribir en galego, e non existen apenas incentivos á formación en galego ou persoal dedicado á 
normalización. Os bancos e caixas de aforro de orixe galega son os máis activos neste eido, de aí que o INL da banca sexa lixeiramente 
superior aos de empresas e comercio. 

Como se pode observar, o ámbito da economía e o da empresa dista de vivir hoxe unha situación normalizada no que aos usos lingüísticos 
do galego se refire. Así pois, a realidade bilingüe da nosa sociedade non presenta a correspondencia lingüística neste ámbito crucial para a 
lingua, o que se traduce nunha escasa presenza do galego na imaxe e na rotulación, fundamentais para a visibilidade da lingua. Ademais, a 
ausencia de criterios de uso lingüístico e a documentación, tanto de carácter interno como externo, contribúen a que este ámbito mostre un 
índice de normalización lingüística baixo. Tan só a adecuación lingüística do persoal se sitúa arredor ou por riba do 50% nos tres 
subámbitos analizados, o que demostra un enorme potencial para o desenvolvemento do galego, ao contaren os traballadores/as, en 
moitos casos, coa competencia lingüística axeitada. 
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8. CONCLUSIÓNS FINAIS DO ÁMBITO DA ECONOMÍA E A EMPRESA 

En resumo, de todo o que esbozamos no presente estudo podemos concluír: 

• A presenza do castelán é maioritaria no conxunto de empresas, comercio e banca presentes en Galicia no que se refire, tanto aos 
seus elementos de comunicación exterior, coma ao nivel de usos escritos internos. No entanto, no medio rural o emprego do galego 
presenta nos tres subámbitos da observación unha maior representatividade. 

• A banca amósase como o subámbito máis dinámico na utilización do galego. Este feito explícase pola influencia dos bancos e 
caixas de aforro de orixe galega, que nos últimos anos teñen apostado, de xeito importante, pola normalización lingüística nas súas 
comunicacións, especialmente externas. 

• Malia existiren importantes campañas de promoción á comercialización en galego, o 41,1% e o 57,7% das empresas e dos 
comercios, respectivamente, non recorre á publicidade. De utilizar algún medio, a lingua galega emprégase nunha porcentaxe 
inferior ao 25%. 

• Nas comunicacións orais internas o uso do galego é moi similar ao do castelán, o que significa que nas relacións cotiás existe un 
equilibrio entre ambas as dúas linguas.  

• En ningún dos subámbitos da análise se aplican criterios de uso lingüístico e apenas se utilizan os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles. En contradición cos esforzos realizados pola Xunta de Galicia, máis do 90% das empresas, comercios, bancos e caixas 
de aforro descoñece as axudas e ferramentas implementadas dende a Administración en materia de promoción da lingua galega.  

• As previsións respecto do uso crecente do galego no ámbito económico non son especialmente positivas. Algo máis da metade dos 
enquisados non considera probable un cambio de lingua, aínda que recoñece que o uso do galego podería ter vantaxes como 
símbolo de diferenciación e calidade. No comercio suxírese incluso a creación dun selo de “comercio en galego”. 

• No referente á caracterización, as organizacións situadas nas poboacións de menos de 50.000 habitantes fan un maior uso da 
lingua galega. Por outra banda, no caso das empresas, aínda que o seu tamaño en canto ao número de asalariados/as non inflúe 
determinantemente, a condición de provedora dos organismos públicos faina maioritariamente proclive ao uso do galego, o mesmo 
que acontece coas entidades bancarias de orixe galega.  

• Aínda que en todos os ámbitos da economía os INL son baixos, a banca é o subámbito que presenta un INL máis alto, cun 33,74%. 
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