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1.  INTRODUCIÓN 

O presente documento 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 un instrumento capaz de poder detectar a evolución dos usos 
lingüísticos en distintos ámbitos 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 permita o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado de forma 
unánime polo Parlamento galego e, 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 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 da Administración. Trátase do resumo executivo dun traballo máis longo que 
dá a coñecer a situación do galego no conxunto das administracións públicas situadas en Galicia, e que inclúe datos sobre cales son os 
coñecementos, os usos, as opinións e as actitudes neste ámbito. Posto que se trata dun resumo, neste documento recolleranse os aspectos 
do devandito informe que resultan máis relevantes dende o punto de vista da situación do galego na Administración. 

Preténdese neste estudo coñecer cales son os usos reais do galego neste ámbito, tomando como referencia os seguintes organismos, por 
seren os que teñen unha maior proxección de cara á sociedade: 

• A Administración Xeral do Estado (neste caso o Observatorio céntrase na Seguridade Social, a Axencia Tributaria, a Garda Civil e a 
Policía Nacional). 

• A Xunta de Galicia.  
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• As deputacións provinciais e os concellos. 
• A Administración de Xustiza. 
• Outras entidades estatutarias. 

A captura da información fíxose mediante o emprego de dúas ferramentas. En primeiro lugar, de xeito cuantitativo, a través de enquisas 
realizadas aos colectivos arriba indicados. En segundo lugar, de xeito cualitativo, grazas aos paneis de escoita, reunións nas que 
participaron diversos representantes pertencentes ás diferentes administracións observadas para coñecer a opinión destes profesionais 
acerca dos usos lingüísticos nas devanditas administracións.  

Finalmente, completouse o traballo co cálculo duns indicadores de normalización lingüística, como instrumento para medir a situación actual 
do galego en cada un dos subámbitos da análise, o que permite establecer comparativas sobre os usos do galego e o seu grao de 
normalización dun xeito periódico, eficaz e sistemático. 

A través deste informe preténdese un achegamento á situación actual dos usos lingüísticos no sector económico da sociedade e das 
necesidades que requiren os seus axentes. En definitiva, a finalidade formulada é a de poder levar a cabo actuacións focalizadas nos eidos 
onde sexa máis necesario e mediante as accións máis axeitadas. 
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2.  FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO: distinguiremos nove universos. 

Tipo de enquisa: enquisa telefónica asistida por ordenador, agás no subámbito da Xunta de Galicia, que se realizou mediante correo 
electrónico. 

Realización do traballo de campo: do 1 de maio ao 31 de agosto de 2007. 

Distribución teórica da mostra nos diferentes subámbitos e erro mostral asociado: 

 SUBÁMBITO Universo Mostra Erro mostral 

AXENCIA TRIBUTARIA  22 22 0,0% 

GARDA CIVIL 172 106 6,0% 

POLICÍA NACIONAL 12 12 0,0% 

SEGURIDADE SOCIAL 51 44 5,6% 

XUNTA DE GALICIA 381 317 2,3% 

DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS 46 40 5,8% 

CONCELLOS 315 314 0,3% 

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 21 19 8,7% 

ENTES ESTATUTARIOS 5 5 0,0% 
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3. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

3.1 Axencia Tributaria  

3.1.1 Usos lingüísticos 

O castelán é a lingua de uso maioritario nas delegacións/administracións da Axencia Tributaria en Galicia. A súa presenza aumenta sobre 
todo nas comunicacións escritas (escritos a usuarios, provedores, institucións...) e tamén nos correos electrónicos. Oralmente o galego 
adquire unha maior presenza, tanto na atención presencial e telefónica como nas conversas co público e cos provedores.  
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Gráfico 1. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: delegacións e administracións da 
AEAT en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

O castelán é a lingua empregada maioritariamente na identificación corporativa das delegacións/administracións da Axencia Tributaria en 
Galicia. O galego só aparece no 5,52% dos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, cabeceiras e pés de páxina, etc. e no 10,28% 
dos documentos de maior difusión externa como catálogos ou trípticos. 

Na documentación interna o castelán ten unha presenza case exclusiva, que chega ao 100% nos materiais dos cursos de formación e ao 
98,41% nas aplicacións informáticas de uso máis habitual. O galego só está presente no 18,75% dos formularios e impresos e no 6,76% 
das circulares, directrices e notas internas. 

Nas comunicacións orais o castelán continúa a ser a lingua máis utilizada na Axencia Tributaria, principalmente nos contactos exteriores e 
nas reunións internas, contextos en que supera o 80%. Onde maior presenza ten o galego é nas comunicacións entre operarios/as ou 
subalternos, nas que acada o 42,67%. 

Castelán

Galego
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3.1.2 Normas e criterios de uso lingüístico na Axencia Tributaria 

Moi poucas delegacións/administracións da Axencia Tributaria en Galicia posúen criterios, regras ou normas prácticas que especifiquen que 
lingua usar: na atención oral ao público e nas comunicacións escritas apenas unha de cada dez, e cando o interlocutor/a solicita un cambio 
de lingua e na calidade lingüística dos textos que emiten, só conta con criterios unha das delegacións/administracións. 
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Gráfico 2. Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: delegacións e administracións da 
AEAT en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

Entre as que si teñen criterios na atención oral ao público, o 100% atende na lingua do receptor/interlocutor. En canto ás comunicacións 
escritas, estas van redactadas todas por defecto en castelán. Todas as delegacións/administracións con criterios definidos teñen como 
norma efectuar un cambio de lingua cando así o solicita expresamente o interlocutor/a. O 100% das delegacións/administracións 
enquisadas con normas na calidade lingüística nas publicacións e comunicacións aplícaas en todos os textos. 

Non

Si
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3.1.3 Opinións e actitudes lingüísticas na Axencia Tributaria 

A actividade que se considera máis necesaria para promover o uso do galego nas delegacións/administracións da Axencia Tributaria en 
Galicia é a formación, seguida do uso de ferramentas lingüísticas. Ningunha delas considera necesario o establecemento e a execución dun 
plan con accións de apoio. 
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Gráfico 3. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: delegacións e administracións da 
AEAT en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

Os cursos de galego son considerados os recursos lingüísticos máis eficaces polo 77,27% das delegacións/administracións, seguidos dos 
correctores ortográficos, escollidos polo 68,18%, e os tradutores automáticos, polo 59,09%. Os sinalados como menos útiles son os 
programas informáticos, elixidos polo 13,64%. 

En case a metade das delegacións/administracións da Axencia Tributaria pénsase que o galego se usa pouco e en catro de cada dez que o 
seu emprego é normal. 
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3.1.4 Competencias lingüísticas na Axencia Tributaria 

Cando se pregunta pola opinión sobre as necesidades en materia de competencias lingüísticas, o 72,73% afirma que o persoal da Axencia 
Tributaria ten carencias na escrita e o 31,82% na fala. Todo o persoal pertencente ao perfil 2 (persoal de  atención ao público) posúe 
coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolve. Nos perfís 3 (persoal subalterno de atención ao público) e 5 (operarios/as 
e persoal de mantemento) a porcentaxe sitúase arredor do 95%. En todo caso nos colectivos maioritarios, perfil 1 (persoal directivo e 
técnico) e perfil 4 (persoal administrativo), as porcentaxes non superan o 50%, senón que quedan no 32,13% e no 44,22%, 
respectivamente. 

En case todas as delegacións/administracións o houbo persoal do perfil 1 que fixo formación en galego, en concreto nun 95,24% das 
entidades enquisadas. No caso do perfil 5 esta porcentaxe é algo inferior e sitúase arredor das tres cuartas partes. Cómpre ter en conta que 
todas as persoas deste grupo posúen coñecementos axeitados de galego para o posto que ocupan. 

3.1.5 Uso de linguas estranxeiras nas delegacións/administracións da Axencia Tributaria 

Só nunha das delegacións/administracións da Axencia Tributaria se empregan linguas estranxeiras, en concreto, o inglés. 

3.1.6 Índice de normalización lingüística da Axencia Tributaria 
No gráfico que se presenta a continuación podemos comprobar cal é o índice de normalización lingüística (INL) do conxunto das 
delegacións e administracións da Axencia Tributaria presentes en Galicia. En ningún dos seis factores establecidos a media de emprego da 
lingua galega acada o valor de 50 sobre o máximo teórico de 100, o que xa indica a escasa presenza que ten nestas entidades. Isto explica 
que, no seu conxunto, esta administración acade un INL tan baixo que non chega a 30. 
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Gráfico 4. Índice de normalización 
lingüística da Axencia Tributaria 

Base: delegacións e administracións da 
AEAT en Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

3.1.7 Conclusións  

As principais conclusións que se poden extraer do dito sobre a situación lingüística nas delegacións/administracións da Axencia Tributaria 
en Galicia son as seguintes: 

• Nas comunicacións exteriores o castelán é a lingua predominante, principalmente a nivel escrito, onde é practicamente a lingua de 
uso exclusivo. Oralmente, o emprego do galego tampouco acada nin o 50% das comunicacións co exterior. 

• Así mesmo, o castelán é tamén a lingua predominante na identificación corporativa da Axencia Tributaria. 
• A rotulación das delegacións/administracións é maioritariamente bilingüe (galego e castelán), mentres que o nome do papel de 

carta aparece na maior parte dos casos en castelán. 
• Os documentos e as comunicacións orais de carácter interno tamén figuran na maioría dos casos en castelán. 
• Poucas delegacións/administracións contan con criterios de uso lingüístico e as que si os teñen empregan oralmente a lingua do 

interlocutor/a; nos escritos utilízase por defecto en castelán; cámbiase de lingua cando así o solicita o interlocutor/a.  
• Bastantes delegacións/administracións contan con incentivos para a formación en galego. A maioría delas finánciaa ou permite a 

súa realización en horario laboral e en ningunha ten carácter obrigatorio. En poucas dispoñen de persoal dedicado a tarefas de 
normalización lingüística. 
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• A opinión máis estendida dentro da Axencia Tributaria é que o uso do galego segue igual. En case ningunha 
administración/delegación se pensa que o galego teña desvantaxes e en poucas cren que o emprego do galego vai aumentar.  

• En xeral, percíbese pouco uso da lingua galega na Administración da Axencia Tributaria. Malia iso, máis da metade escolleu o 
galego para que lle realizasen a enquisa.  

• En canto ás competencias lingüísticas, na maioría dos perfís o persoal ten os coñecementos axeitados de galego en relación co 
posto que ocupa, agás nos perfís 1 (persoal directivo e técnico) e 4 (persoal administrativo) que son os maioritarios nesta 
administración. 

• En canto ao INL da Axencia Tributaria, este é do 27,90%. Trátase dun índice moi baixo que se explica pola predominancia do uso 
do castelán en todos os contextos, situacións e documentación, debido en gran medida ao feito de formar parte da Administración 
Xeral do Estado, na que a lingua galega está moito menos presente en comparación con outras administración de Galicia. 
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3.2 Garda Civil 

3.2.1 Usos lingüísticos na Garda Civil 

Pódese comprobar como existe unha clara dicotomía entre a lingua utilizada na expresión oral e na escrita. Así pois, mentres o galego é a 
lingua de uso maioritario a nivel oral, tanto na atención ao público (xa sexa presencial ou telefónica), como nas conversas habituais con 
provedores e administrados/as, pois en ambos os dous casos as porcentaxes están próximas ao 65%, na escrita a tendencia é a contraria, 
xa que tanto nas comunicacións escritas como nas mensaxes de correo electrónico a porcentaxe de uso do galego non acada nin o 5%. No 
relativo ao contestador automático, son moi poucos os postos que contan con el e, na inmensa maioría (88,9%), a mensaxe está en 
castelán. Por último, polo que respecta ás publicacións periódicas e non periódicas, a porcentaxe de lingua galega só chega ao 13%, fronte 
ao 87% do castelán. 
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Gráfico 5. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: postos da Garda Civil de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

 

Polo que respecta á porcentaxe de uso do galego e do castelán en diferentes elementos de identificación corporativa: por unha banda, nos 
modelos de fax, no papel de carta, nas tarxetas de visita, nas cabeceiras e pés de páxina das mensaxes de correo electrónico, etc., e por 
outra, na documentación de maior difusión externa empregada pola Garda Civil, como poden ser informes, atestados, denuncias, etc.No 
primeiro caso, o uso do galego alcanza algo máis do 27%, mentres que no segundo a súa utilización queda no 5%. Como se pode ver, o 
castelán goza nestes elementos de identificación corporativa dunha posición maioritaria fronte ao galego. 

No entanto, a situación muda moito nas comunicacións orais internas nas que o galego é a lingua máis empregada e supera en todos os 
contextos o 50% cunha única excepción: os contactos exteriores dos mandos superiores do posto (con medios de comunicación, con outras 
administracións...). Advírtese que é o persoal administrativo o que máis galego utiliza, seguido polos suboficiais e os gardas. 
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3.2.2 Normas e criterios de uso lingüístico na Garda Civil 

O gráfico que se presenta a continuación mostra como a maior parte dos postos da Garda Civil carece de criterios, regras ou normas 
prácticas que especifican que lingua usar. 
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Gráfico 6. Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: postos da Garda Civil de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

Entre os que si teñen criterios na atención oral ao público, no 66,67% dos casos o criterio é atender na lingua do interlocutor/a. No resto dos 
postos a regra é falar por defecto en castelán. En ningún posto da Garda Civil de Galicia teñen como norma atender o público por defecto 
en galego. 

En tres de cada catro postos da Garda Civil enquisados non hai incentivo á formación en lingua galega para o persoal que forma parte 
deste corpo. Na maioría deles, concretamente no 63,21%, non se puxeron á disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico do tipo 
dicionarios, correctores, tradutores... Así mesmo, en ningún posto dos entrevistados existen persoas que se dediquen a tarefas de 
normalización lingüística. 

Non

Si
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Do 23,58% dos postos da Garda Civil que si incentivan ou apoian a formación en lingua galega do seu persoal en ningún deles esta ten 
carácter obrigatorio. O 68% permite facelo en horario laboral e case unha cuarta parte financia todo ou parte. 

3.2.3 Opinións e actitudes lingüísticas da Garda Civil 

Entre as actividades que se consideran máis necesarias para promover o emprego do galego nos postos da Garda Civil destaca en primeiro 
lugar a formación, opción escollida por algo máis do 60% dos postos enquisados. Séguelle, a moita distancia, o emprego de ferramentas 
lingüísticas, cun 26,42%. As actividades consideradas menos necesarias foron o establecemento dun plan de accións de apoio e a súa 
execución ou o establecemento de normas claras, xa que ningunha das dúas chegou ao 10%. 
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Gráfico 7. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: postos da Garda Civil de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, os cursos de galego considéranse a actividade máis útil nun 83,96% dos 
postos enquisados. En segundo lugar, sitúanse os correctores ortográficos, cun 56,6%. A continuación atópanse, coa mesma porcentaxe, 
os tradutores automáticos e os dicionarios. No extremo oposto están os programas informáticos, elixidos só por dous de cada dez. 



27 
 Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

Entre os postos que defenderon a utilidade dos recursos lingüísticos, destes os máis empregados son os modelos de documentos en 
galego, usados por arredor de dous de cada cinco postos; séguenos os cursos de galego, curiosamente o recurso considerado máis útil. Os 
menos utilizados son os tradutores automáticos e os servizos lingüísticos, que non chegan nin a un 10%. 

Algo máis da metade dos postos da Garda Civil enquisados opina que o uso do galego continúa igual respecto a hai cinco anos, mentres 
que arredor dun terzo considera que o seu emprego aumentou ou aumentou moito. A maior parte dos que din que a situación non variou 
nos últimos cinco anos dan como razón que continúa o mesmo persoal ou que as persoas que traballan no posto son, maioritariamente, de 
Galicia. Entre os que pensan que aumentou ou aumentou moito os principais motivos que esgrimen son que cada vez hai menos persoal de 
fóra e tamén que existe unha maior concienciación e demanda da sociedade. 

Son maioría os que responderon que o galego ten vantaxes no posto, o 62,26%, e só o 8,49% considera que ten desvantaxes. As principais 
vantaxes que presenta o galego para os postos son, acadar unha mellor comunicación cos usuarios/as e darlles unha maior confianza. 
Entre os poucos que opinan que ten desvantaxes, os principais argumentos son as dificultades na escrita e a atención ás persoas e 
institucións non galegas. Un terzo dos postos da Garda Civil opina que o uso do galego no seu posto é normal e case tres de cada dez 
pensa que esta lingua se emprega bastante. Ademais, case unha cuarta parte cre que se utiliza moito. Tan só un 14,15% coida que se usa 
pouco o galego. 

3.2.4 Competencias lingüísticas da Garda Civil 

Sobre as carencias do persoal da Garda Civil nas destrezas lingüísticas, a necesidade na escrita foi a máis sinalada, cunha porcentaxe do 
86,79%. Entender e ler, pola contra, son as dúas destrezas nas que existen mellores competencias nos postos, xa que as dúas, cun 6,60%, 
foron as respostas menos escollidas. 

Todo o persoal pertencente aos perfís 2 (persoal de atención ao público) e 5 (persoal operario, de mantemento, ...) ten coñecementos 
lingüísticos axeitados de galego para o posto que ocupa, porcentaxe que se reduce ao 92,50% no perfil 3 (persoal subalterno), ao 81,38% 
no perfil 1(mandos e persoal técnico) e ao 65,40% no perfil 4 (persoal administrativo e gardas civís de campo). Como se pode comprobar, o 
grao de adecuación é moi elevado en todos os perfís, a excepción do cuarto, que ben sendo o máis numeroso. Na metade do postos 
enquisados o houbo persoal pertencente aos perfís 2 e 3 que fixo formación en lingua galega no último ano. 

3.2.5 Uso de linguas estranxeiras na Garda Civil 

Na maior parte dos postos da Garda Civil de Galicia non se empregan linguas estranxeiras no traballo diario. Así, só o 16,98% destes usa 
algunha lingua diferente do galego e o castelán. Desa pequena porcentaxe de postos que emprega linguas estranxeiras, algo máis de catro 



 

ADMINISTRACIÓN 

28 

de cada cinco usa o inglés, converténdose así no idioma estranxeiro máis utilizado. A continuación sitúase o francés, empregado na metade 
destes postos. O portugués é a terceira lingua estranxeira máis utilizada, con case un 40% de uso. 

3.2.6 Índice de normalización lingüística da Garda Civil 
O gráfico que aparece a continuación reflicte o INL dos postos da Garda Civil de Galicia, que é do 29,68. Trátase, polo tanto, dun índice 
bastante baixo que demostra que dificilmente poden ofrecer un bo servizo ao público en lingua galega. 
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Gráfico 8. Índice de normalización 
lingüística da Garda Civil 

Base: postos da Garda Civil de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

3.2.7 Conclusións  

As principais conclusións que se poden extraer do dito sobre a situación lingüística nos postos da Garda Civil de Galicia son as seguintes: 

• A nivel oral o galego é a lingua máis empregada en todos os postos, mentres que a nivel escrito a lingua maioritaria é o castelán. 
Esta situación dáse tanto a nivel interno como externo. No caso das comunicacións orais só atopamos unha excepción: as dos 
mandos superiores cos contactos exteriores ao posto. 

• Na imaxe corporativa o castelán é a lingua predominante, mentres que a rotulación adoita ser bilingüe. 
• A maioría dos postos carece de normas e criterios de uso lingüístico. 
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• Dos poucos postos que si teñen normas, o máis frecuente é que se adapten á lingua do interlocutor/a. A nivel escrito, as normas de 
calidade lingüística aplícanse en todos os textos. 

• Maioritariamente os postos non incentivan a formación en galego. Dos poucos que si o fan, o máis habitual é que permitan facela en 
horario laboral. Así mesmo, é infrecuente o uso de ferramentas lingüísticas. 

• Na maior parte dos postos detéctanse necesidades de formación. As principais carencias afectan a escrita. 
• Considérase como recurso máis útil a realización de cursos de galego; no entanto, non é o máis empregado, xa que son os 

modelos de documentos en galego a ferramenta que máis se usa nos postos.  
• A opinión máis xeneralizada é que a situación do galego nos postos non variou e ademais, maioritariamente, crese que non 

aumentará o seu emprego nun futuro. Tamén son maioría os que opinan que o uso do galego supón vantaxes. 
• A maioría do persoal conta cunha adecuación lingüística aceptable para o posto que ocupa. 
• Pódese dicir que o emprego de linguas estranxeiras nos postos da Garda Civil de Galicia é escaso. Nos poucos que si usan outros 

idiomas diferentes do galego ou do castelán, o inglés é o máis utilizado, seguido do francés e o portugués. 
• O INL da Garda Civil está por debaixo do 50%, xa que só alcanza o 29,68% e polo tanto posúe un grao moi baixo de normalización 

lingüística. Este corpo conta cunha porcentaxe considerable de persoal capacitado para o emprego do galego en función do posto 
que ocupa, pero, na práctica, o emprego desta lingua é escaso, principalmente na escrita. 
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3.3 Policía Nacional 

3.3.1 Usos lingüísticos da Policía Nacional 

Neste gráfico podemos apreciar como o castelán é a lingua de uso maioritario a nivel oral e escrito, aínda que con diferenzas significativas. 
Se na escrita o emprego do galego é minoritario, pois apenas pasa do 10% nos correos electrónicos e nas comunicacións a usuarios/as, 
provedores ou institucións, oralmente alcanza case o 50% das conversas co público e cos provedores e o 42,50% na atención presencial e 
telefónica. 
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Gráfico 9. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: comisarías da Policía Nacional de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

O castelán é a lingua empregada maioritariamente na identificación corporativa da Policía Nacional en Galicia. O seu uso acada o 97,27% 
nos documentos policiais do tipo informes, atestados, denuncias... Por outra banda, o galego só está presente no 10% dos modelos de fax, 
no papel de carta, nas tarxetas de visita, nas cabeceiras e pés de páxina... 

Nos rótulos principal e interiores tres de cada catro comisarías empregan só castelán e só nunha de cada catro estes son bilingües. En 
canto ao nome da comisaría empregado no papel de carta, o castelán é aquí tamén a lingua máis empregada, no 66,67% destas. O 16,67% 
pono nas dúas linguas e só unha comisaría utiliza o galego. 

Na documentación interna o castelán ten unha presenza case exclusiva, que chega ao 100% nas aplicacións informáticas de uso máis 
habitual e nos materiais dos cursos de formación. O galego só está presente no 3,75% das circulares, directrices e notas internas. 

A nivel oral, a situación para o galego mellora considerablemente, xa que máis da metade das comunicacións orais dos mandos, dos 
oficiais, dos policías e do persoal administrativo se fai nesta lingua. O seu emprego descende entre os operarios/as e subalternos (42,5%), 
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nas reunións internas (43,75%) e, sobre todo, nos contactos exteriores dos mandos cos medios de comunicación, con outras 
administracións, etc., nos que apenas chega ao 30%.  
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Gráfico 10. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais internas 

Base: comisarías da Policía Nacional de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

3.3.2 Normas e criterios de uso lingüístico na Policía Nacional  

Ningunha das comisarías enquisadas da Policía Nacional en Galicia posúe criterios, regras ou normas prácticas que especifiquen que 
lingua usar nin na atención oral ao público, nin nas comunicacións escritas, nin cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua, nin na 
calidade lingüística dos textos que emiten. 

En dous terzos delas non existen incentivos ou apoios para a formación en galego do persoal que carece de coñecementos axeitados nesta 
lingua. No entanto, en nove de cada dez puxeron á disposición do persoal ferramentas lingüísticas como dicionarios, tradutores, 
correctores... Por outra banda, en ningunha contan con persoal dedicado a tarefas de normalización lingüística. 
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Gráfico 11. Existencia de criterios na 
incorporación de persoal, de incentivos á 
formación en galego, de ferramentas 
lingüísticas e de persoal dedicado á 
normalización lingüística 

Base: comisarías da Policía Nacional de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

Dese terzo de comisarías que si dan incentivos á formación en galego para o persoal que non ten coñecementos axeitados desta lingua, en 
ningunha esta formación se financia nin tampouco ten carácter obrigatorio. Pola contra, en todas permiten facelo en horario laboral. 

3.3.3 Actitudes e opinións lingüísticas na Policía Nacional  

A actividade que se considera máis necesaria para promover o uso do galego nas comisarías da Policía Nacional é a motivación e o apoio 
ao persoal, elixida por dúas de cada cinco. En segundo lugar, sitúase o emprego de ferramentas lingüísticas, opción escollida por un terzo 
das comisarías. Unha de cada catro considerou máis necesarios o apoio en servizos lingüísticos e a formación. Ningunha elixiu o 
establecemento e a execución dun plan de accións de apoio. 
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Gráfico 12. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: comisarías da Policía Nacional de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

Os cursos de galego son considerados os recursos lingüísticos máis eficaces por nove de cada dez comisarías de policía. Séguenos os 
dicionarios, escollidos polo 83,33% e os correctores ortográficos, polo 75%. Os sinalados como menos útiles son os programas 
informáticos, elixidos por un terzo das comisarías. 

O recurso máis empregado é o modelo de documento en galego, cunha porcentaxe do 66,67%. Sitúanse a continuación, pola seguinte 
orde, os dicionarios, cun 60%, os correctores ortográficos, cunha porcentaxe do 55,56% e os tradutores automáticos, con case un 43%. En 
última posición atópanse os cursos de galego, cun 36,36%. Pola contra, ningunha comisaría afirma usar terminoloxía en galego específica 
do seu ámbito, nin programas informáticos en galego nin servizos lingüísticos. 

Polo que respecta ao uso do galego nas comisarías, o 66,67% pensa que o emprego do galego na súa comisaría é normal, mentres que 
para unha cuarta parte se usa bastante. Só para unha delas se utiliza pouco. 
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3.3.4 Competencias lingüísticas da Policía Nacional 

Sobre as carencias nas destrezas lingüísticas, a necesidade na escrita foi a máis sinalada máis de 8 de cada 10 comisarias. Unicamente o 
8,33% dos enquisados sinalaron a necesidade na fala. 

Case o 90% do persoal pertencente ao perfil 2 (persoal de atención ao público) ten coñecementos lingüísticos axeitados de galego para o 
posto que ocupa, porcentaxe que se reduce ao 45,91% no perfil 4 (persoal administrativo ou policía de rúa), e ao 27,63% no perfil 1(mandos 
e persoal técnico) Polo tanto o grao de adecuación nos perfís máis numerosos non é elevado. En apenas 1 de cada 3 comisarías galegas 
houbo persoal pertencente aos perfís 1, 2 e 4 que fixo formación en lingua galega no último ano. 

3.3.5 Uso de linguas estranxeiras na Policía Nacional 

Polo que respecta ao uso de linguas estranxeiras na Policía Nacional, no 58,33% das comisarías non se emprega lingua estranxeira 
ningunha, fronte ao 41,67% que si o fai. Do 41,67% das comisarías que si emprega linguas estranxeiras, todas utilizan o inglés. Catro de 
cada dez usan o francés e unha quinta parte o portugués. O 80% afirmou utilizar así mesmo outras linguas. 

3.3.6 Índice de normalización lingüística da Policía Nacional  
No seguinte gráfico pódense ver os resultados obtidos no estudo dos factores e os indicadores sobre a situación do galego nas comisarías 
da Policía Nacional de Galicia. A primeira valoración que se pode facer é que neste corpo de seguridade o INL é moi baixo, tan só do 25,93, 
o que mostra que a lingua galega non vive unha moi boa situación. 
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Gráfico 13. Índice de normalización 
lingüística da Policía Nacional 

Base: comisarías da Policía Nacional de 
Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

3.3.7 Conclusións  

As principais conclusións que se poden extraer da situación lingüística nas comisarías da Policía Nacional de Galicia son as seguintes: 

• Nas comunicacións exteriores predomina o emprego do castelán a nivel oral e escrito, e especialmente neste último. 
• O castelán tamén é a lingua de uso maioritario na imaxe corporativa, así como na rotulación das comisarías. 
• A nivel interno, a documentación escrita está, case exclusivamente, en castelán. Oralmente, o galego é a lingua de uso maioritario 

dos mandos, os oficiais e o persoal administrativo, mentres que no caso dos operarios/as, nas reunións internas e, sobre todo, nos 
contactos co exterior emprégase máis o castelán. 

• En xeral, na maioría delas poñen ferramentas lingüísticas á disposición do persoal. 
• Considérase que as actividades máis necesarias que se poden realizar nas comisarías co obxectivo de promover o uso do galego 

son a motivación e a dotación de ferramentas lingüísticas.  
• Os recursos considerados máis útiles son os cursos de galego, os dicionarios e os correctores e os menos útiles os programas 

informáticos. Malia iso, os máis empregados son os modelos de documentos en galego. 
• A maior parte das comisarías enquisadas considera o uso do galego no seu lugar de traballo normal. A opinión maioritaria é que a 

situación non cambiou e que o seu emprego aumentará antes de cinco anos, pero non nos próximos doce meses 
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• A principal conclusión sobre as competencias lingüísticas do persoal das comisarías da Policía Nacional é que os coñecementos se 
axustan ao posto que ocupa no caso dos perfís 5, 2 e 3, pero non así no 4 e no 1, sendo estes últimos os máis numerosos. 

• O índice de normalización lingüística na Policía Nacional é baixo, do 25,93%. Como o resto da Administración Xeral do Estado, 
sitúase por debaixo do 50% e os resultados son semellantes aos da Axencia Tributaria e a Garda Civil. 
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3.4 Seguridade Social 

3.4.1 Usos lingüísticos na Seguridade Social  

O seguinte gráfico mostra as porcentaxes de emprego do galego e do castelán nos CAISS e centros da Tesourería da Seguridade Social de 
Galicia. Como se pode comprobar, existe unha clara diferenza entre os usos lingüísticos a nivel oral e a nivel escrito. Así, na atención ao 
público, xa sexa oral ou telefónica, o galego supera o 50% das comunicacións, mentres que na escrita o seu emprego diminúe 
considerablemente. Dos escritos dirixidos aos administrados/as, provedores, institucións... só o 18,44% vai nesta lingua, porcentaxe que 
descende ata o 14,77% nas mensaxes de correo electrónico.  
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Gráfico 14. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: CAISS e centros da Tesourería da 
Seguridade Social de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega.

Polo que respecta á identificación corporativa, o castelán é a lingua predominante, xa que o seu emprego alcanza máis das tres cuartas 
partes nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, cabeceiras e pés de páxina... e no caso dos trípticos, catálogos... sete de cada 
dez. 

Os rótulos principais e interiores son bilingües en case as tres cuartas partes dos CAISS/centros da Tesourería da Seguridade Social. Nos 
demais casos están integramente en castelán e en ningún deles aparece exclusivamente en galego. O nome no papel de carta é bilingüe en 
case dous de cada cinco, mentres que aproximadamente na metade dos casos está en castelán.  

Na documentación interna o emprego do castelán supera o 90% nas circulares, directrices e notas internas, así como na aplicación 
informática de uso habitual e nos materiais de cursos e formación, polo que a presenza do galego na documentación interna é moi reducida. 

Nas comunicacións orais a situación muda bastante, xa que se produce un incremento considerable no emprego do galego,,principalmente 
entre operarios/as e subalternos, entre os que o seu uso alcanza o 54,32%. Trátase do único grupo en que se utiliza máis o galego que o 

Castelán

Galego
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castelán, posto que en todos os outros casos o castelán é a lingua maioritaria. A porcentaxe máis baixa de utilización desta lingua dáse cos 
contactos exteriores que os cargos directivos establecen con medios de comunicación, con outras administracións... 

3.4.2 Normas e criterios de uso lingüístico na Seguridade Social 

No seguinte gráfico pódese comprobar que só existen criterios na atención oral ao público e nas comunicacións escritas nun dos 
CAISS/centros da Tesourería. Para o cambio de lingua cando así o solicita o interlocutor/a e na calidade lingüística das publicacións ou 
comunicacións non existe criterio ningún. 
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Gráfico 15: Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: CAISS e centros da Tesourería da 
Seguridade Social de Galicia 

Fonte: Observatorio de Situación da Lingua 
Galega 

 

 

 

 

Neste CAISS/centro que si ten criterios de atención oral ao público, a norma é empregar a lingua do interlocutor/a. A mesma norma é a que 
se segue no caso das comunicacións escritas. 

Non

Si
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Existen incentivos á formación en lingua galega no 45,45% dos CAISS/centros da Tesourería, mentres que na metade se poñen a 
disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico como dicionarios, tradutores, correctores... Arredor de nove de cada dez carecen de 
persoal que desenvolva actividades de normalización lingüística.  

Os que si dispoñen de incentivos á formación en galego permiten dúas posibilidades: o financiamento total ou parcial, no 55% dos 
CAISS/centros, ou a posibilidade de facela en horario laboral, no 95%. En ningún deles a formación ten carácter obrigatorio.  

3.4.3 Opinións e actitudes lingüísticas na Seguridade Social  

Entre as actividades que se consideran máis necesarias para promover uso do galego na Seguridade Social, a formación é a que aparece 
en primeiro lugar, cunha porcentaxe do 47,73%. A continuación figura a motivación, cunha porcentaxe do 31,82%. O resto das opcións 
obtén cifras situadas entre o 11,36 e o 13,64%, a excepción do establecemento de normas claras que, pola contra, só foi escollido polo 
6,82%. 
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Gráfico 16. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: CAISS e centros da Tesourería da 
Seguridade Social de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega
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En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, os cursos de galego considéranse a actividade máis útil, cun 95,45%. En 
segundo lugar, sitúanse os dicionarios, seguidos polos correctores ortográficos e os tradutores automáticos. No extremo oposto están os 
programas informáticos, elixidos tan só polo 6,82%. 

Entre os CAISS/centros da Tesourería da Seguridade Social que defenderon a utilidade dos recursos lingüísticos, destas ferramentas as 
máis empregadas foron os modelos de documentación en galego, seguidos dos dicionarios, con algo máis do 50%. O terceiro e o cuarto 
lugar ocúpano os cursos de galego e os servizos lingüísticos. Por outra banda, só o 5,26% seleccionou a terminoloxía específica do seu 
ámbito como o recurso de maior utilización. 

Con respecto á percepción da evolución do galego nos últimos cinco anos, en algo máis de seis de cada dez centros pensan que o uso do 
galego no seu CAISS/centro continúa igual. Neste sentido, apúntase como razón maioritaria que a nivel oral o emprego sempre foi alto e 
que o continúa sendo, pero non así no nivel escrito. Opina que aumentou ou aumentou moito o 34% e só nun deles cren que o seu 
emprego diminuíu, argumentando que existe unha maior concienciación e que se usa máis entre a cidadanía. 

En case tres de cada dez CAISS/centros opinan que o emprego do galego é normal, a mesma cifra que os que pensan que se usa 
bastante. Por outro lado, un 13,64% cre que se utiliza moito, fronte a un 27,27% que coida que se emprega pouco. 

3.4.4 Competencias lingüísticas do persoal da Seguridade Social  
En canto ás carencias do persoal nas destrezas de uso do galego, as maiores necesidades detéctanse na escrita, elixida por máis de oito 
de cada dez CAISS/centros. Por outra banda, só un deles considera que o persoal ten dificultades para entender o galego. 

A totalidade do persoal pertencente ao perfil 5 (persoal operario, de mantemento) ten coñecementos axeitados de galego para o posto de 
traballo que desenvolve. No caso dos traballadores/as do perfil 3 (persoal subalterno), esta porcentaxe diminúe un pouco e queda no 
91,18%, mentres que dentro do perfil 2 (persoal de atención ao público) descende ata as tres cuartas partes. Os perfís 4 (persoal 
administrativo e auxiliares) e 1 (persoal directivo e técnico) son os que contan cunha menor porcentaxe de persoas con coñecementos de 
lingua galega acordes ao seu posto, cun 57,86% e un 58,03% respectivamente.  

3.4.5 Uso de linguas estranxeiras na Seguridade Social  

En aproximadamente tres de cada dez CAISS/centros da Tesourería da Seguridade Social empréganse linguas estranxeiras. Desa 
pequena porcentaxe que utiliza linguas estranxeiras, chama a atención que o idioma máis utilizado sexa o francés (cunha porcentaxe do 
71,43%), seguido do inglés (cun 57,14%). O portugués úsase no 14,29%. 
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3.4.6 Índice de normalización lingüística da Seguridade Social  
A continuación móstrase un gráfico que reflicte o INL, así como a media de uso do galego nos diferentes factores na Seguridade Social en 
Galicia. Trátase dun índice baixo, do 36,98%, como nas demais administracións estudadas e que se engloban dentro da Administración 
Xeral do Estado. No entanto, cómpre salientar que na Seguridade Social se obtén o INL máis elevado de todas elas. 
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Gráfico 17. Índice de normalización 
lingüística da Seguridade Social  

Base: CAISS e centros da Tesourería da 
Seguridade Social de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

3.4.7 Conclusións 

As principais conclusións que se poden extraer da situación lingüística nos CAISS/centros da Tesourería da Seguridade Social son as 
seguintes: 

• Na atención oral co exterior máis da metade das comunicacións son en galego, mentres que a nivel escrito existe un predominio 
absoluto do castelán. 

• A nivel interno o castelán é tamén a lingua predominante na escrita, pero nas comunicacións orais a situación varía moito en 
función do posto que desempeñe a persoa.. 

• Só nun dos CAISS/centros existen criterios na atención oral ao público e nas comunicacións escritas. En ambos os dous casos, a 
regra é empregar a lingua do interlocutor/a. 
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• Os incentivos á formación en lingua galega non alcanzan nin a metade dos CAISS/centros e, entre os que si os teñen, ou permiten 
facelo en horario laboral ou financian esta formación total ou parcialmente. 

• Segundo o persoal que respondeu a enquisa, a formación é a actividade máis necesaria para promover o uso do galego na 
Seguridade Social. É na escrita onde se detectan máis necesidades no conxunto dos traballadores/as desta administración. 

• Os cursos de galego considéranse a ferramenta lingüística máis útil, malia que a máis empregada é o modelo de documento en 
galego. 

• Maioritariamente opínase nesta administración que o emprego do galego continúa igual e que non vai aumentar antes dos próximos 
cinco anos. Na maior parte dos CAISS/centros considérase que o uso desta lingua presenta vantaxes, aínda que en poucos utilizan 
os recursos lingüísticos da Xunta de Galicia.  

• Aínda que cando se chamou por teléfono para realizar a enquisa as persoas contestaron maioritariamente en castelán, a lingua 
máis escollida para que se lles formulasen as preguntas foi o galego. 

• En xeral, o persoal da Seguridade Social posúe os coñecementos axeitados de galego en función do posto que ocupa, xa que a 
porcentaxe supera o 50% en todos os perfís establecidos nesta observación. No entanto, na maioría dos centros da seguridade 
social non houbo persoal que fixera formación específica en galego no último ano, xa que só no caso do perfil 4 (persoal 
administrativo e auxiliar administrativo) chegan ao 40% os CAISS/centros onde houbo persoal que si a realizara. 

• O INL é inferior ao 50%, como acontece coas demais administracións estatais, aínda que coa mellor media no segundo factor e as 
peores nos factores 3 e 4. 
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4. XUNTA DE GALICIA  

4.1 Usos lingüísticos na Xunta de Galicia  

A maior porcentaxe no uso do galego nas unidades administrativas da Xunta de Galicia atopámola na documentación escrita, 
concretamente nos escritos a empresas e institucións, a provedores e a usuarios/as, que nos tres casos é superior ao 95%. Pola contra, nos 
usos orais é nos que se produce un menor emprego desta lingua, tanto na atención persoal e telefónica como nas conversas con 
usuarios/as e provedores. Aínda así, tamén oralmente a utilización do galego é superior á do castelán. 
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Gráfico 18. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: unidades administrativas da Xunta de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

 

Nos elementos de identificación corporativa das unidades administrativas da Xunta de Galicia o galego é a lingua de uso maioritario, xa que 
supera en todos eles o 90%, fronte a unha presenza reducida do castelán, que non chega ao 8% en ningún dos elementos analizados. 

En aspectos como a rotulación ou o nome da unidade administrativa no papel de carta o emprego do galego acada o 100%. 

4.2 Normas e criterios de uso lingüístico na Xunta de Galicia 

Catro de cada dez unidades administrativas da Xunta de Galicia carecen de criterios que especifican que lingua usar na atención oral ao 
público. No caso das comunicacións escritas, a cifra é aínda menor, xa que só o 13,3% destas dispón de criterio para este tipo de 
documentación. O 22,4% das unidades ten normas para cando o interlocutor/a solicita un cambio de lingua e case unha cuarta parte dispón 
delas para a calidade lingüística dos textos. 
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Gráfico 19. Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: unidades administrativas da Xunta de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

Das unidades administrativas que contan con criterios prácticos para a atención oral ao público, arredor da metade debe facelo en galego, 
mentres que o 45,8% ten que atender na lingua do interlocutor/a. Entre as unidades administrativas que teñen unha norma práctica para 
aplicar cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua, o 95,7% debe adaptarse a esa petición e só o 3% continúa coa lingua inicial. 

Das unidades administrativas que contan con normas para a calidade lingüística das publicacións e as comunicacións, máis de oito de cada 
dez deben aplicalas a todos os textos, mentres que só o 16,8% debe facelo unicamente nalgúns deles. 

Arredor da metade das unidades administrativas da Xunta de Galicia estudadas non dá incentivos á formación en galego para o persoal que 
carece de coñecementos axeitados desta lingua, fronte a un 37,5% que si o fai. 

Máis de oito de cada dez unidades administrativas poñen a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico como tradutores, 
correctores... 
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4.3 Opinións e actitudes lingüísticas nas unidades administrativas da Xunta de Galicia 

Oito de cada dez unidades administrativas escolleron o emprego de ferramentas lingüísticas como a actividade máis necesaria para a 
promoción do galego na súa unidade administrativa, de xeito que se converte na máis escollida polas persoas que responderon a enquisa. 
En segundo lugar, as persoas enquisadas valoraron a formación, seguida da motivación. Doutra banda, a opción considerada menos útil foi 
o establecemento dun plan coas accións de apoio e a súa execución. 
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Gráfico 20. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: unidades administrativas da Xunta de 
Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

Polo que respecta aos recursos lingüísticos considerados máis útiles, os dous máis escollidos, que superan o 90% das unidades 
administrativas, son os correctores ortográficos e os dicionarios. Ocupan os lugares terceiro e cuarto, con máis dun 80%, os modelos de 
documentos en galego e os cursos desta lingua. Por outra banda, a terminoloxía específica, co 70,4%, foi a menos elixida de todas as 
opcións. 

En canto á súa utilización por parte das unidades que consideraron útiles os diferentes recursos propostos, existe bastante coherencia en 
relación coas opinións expresadas, xa que son os dicionarios e os correctores ortográficos os recursos lingüísticos máis empregados. 
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Séguenos moi de cerca os modelos de documentación en galego. No entanto, os menos usados son os servizos lingüísticos, cunha 
porcentaxe do 43,6%.  

No 56% das unidades administrativas da Xunta de Galicia enquisadas pénsase que o emprego do galego aumentou ou aumentou moito e 
só no 29,3% pensan que continúa igual. As palabras máis repetidas polos que cren que si se incrementou o uso desta lingua son maior 
implicación, sensibilidade, concienciación, compromiso e interese, ademais do papel dos altos cargos e do persoal directivo. 

En case seis de cada dez unidades administrativas tense a opinión de que o galego se emprega moito ou bastante no seu lugar de traballo. 
Só no 7,3% se pensa que a utilización desta lingua é escasa. Un 32,8% opina que o uso do galego é normal. 

4.4 Competencias lingüísticas do persoal das unidades administrativas da Xunta de Galicia 

Na opinión das persoas que responderon a enquisa sobre o uso do galego nas unidades administrativas da Xunta de Galicia, as maiores 
necesidades en materia de competencias lingüísticas do persoal danse na expresión escrita. Así se pensa no 65,9% delas, mentres que en 
arredor da metade cren que é a fala a destreza en que se atopan as maiores carencias. Como se ve, as competencias activas son as que 
maiores necesidades suscitan, fronte ás pasivas, que oscilan entre o 10,7% da comprensión oral e o 12,3% da comprensión escrita. 

En xeral, pódese dicir que o persoal das unidades administrativas da Xunta de Galicia posúe os coñecementos axeitados de galego para o 
posto de traballo que desenvolve. Son os do perfil 3, integrado polo persoal subalterno, os que teñen un maior grao de adecuación, mentres 
que os do 1, cargos directivos e persoal técnico, son os que nunha porcentaxe menor se adecúan, un 84,7%, unha cifra, en calquera caso, 
elevada. Como se pode comprobar, agás neste último grupo, todo o persoal dos outros perfís rolda o 90%. 

Son moi poucas unidades administrativas nas que houbo persoal que fixera formación en galego no último ano: en apenas 3 de cada 10 
enquisadas. 

4.5 Uso de linguas estranxeiras nas unidades administrativas da Xunta de Galicia 

Só en dúas de cada dez unidades administrativas da Xunta de Galicia se usan linguas estranxeiras. As restantes que si as empregan 
utilizan maioritariamente o inglés, cunha porcentaxe do 84,6%, seguido do francés, co 36,9%, e do portugués, co 33,9%. 

4.6 Índice de normalización lingüística da Xunta de Galicia 

O INL da Xunta de Galicia é do 78,14, media que sitúa a esta administración como unha das que conta cun índice máis elevado.  
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Gráfico 21. Índice de normalización 
lingüística da Xunta de Galicia 

Base: unidades administrativas da Xunta de 
Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

4.7  Conclusións  

Estas son as principais conclusións que se desprenden da observación realizada na Xunta de Galicia: 

• O uso da lingua galega é maioritario nas comunicacións orais e escritas co exterior, especialmente nas escritas, a diferenza do que 
ocorre noutras administracións, en que o uso oral do galego é superior ao escrito. 

• Nos elementos de identificación corporativa existe un claro predominio, superior o 90%, da lingua galega. 

• Así mesmo, é maioritaria a presenza de lingua galega na documentación interna, con porcentaxes superiores ao 95%, agás nas 
aplicacións informáticas e nos materiais dos cursos de formación, que, aínda así, é maior do 80%. 

• En canto ás comunicacións orais internas, existe un predominio do galego, con cifras do 60-70%. 

• Polo que respecta ás normas ou criterios, compróbase que existen en case un 84% dos casos para as comunicacións escritas, nun 
55% para as normas de atención oral ao público, nun 72,9% para o cambio de lingua e nun 65,5% para a calidade lingüística. Das 
unidades administrativas que teñen normas detéctase que existe case un equilibrio entre as normas que especifican que se debe 
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utilizar por defecto o galego e as que ditan que se empregue a lingua do interlocutor/a no caso da atención oral ao público. Nas 
comunicacións escritas, en cambio, advírtese que a maioría (máis dun 80%) utiliza por defecto o galego. 

• No relativo aos incentivos á formación en lingua galega, estes existen nun 35,7% dos casos. Do 51,4% de unidades administrativas 
que contrata persoal, o 36,6% considera os coñecementos de galego, máis da metade como requisito. Ademais, en máis dun 80% 
dos casos a Xunta pon a disposición do seu persoal ferramentas lingüísticas. 

• Das unidades administrativas que incentivan a formación en lingua galega, a gran maioría, un 91,6%, permite facela en horario 
laboral e en case ningunha ten carácter obrigatorio. Tan só un 16% a financia total ou parcialmente. 

• As actividades consideradas máis necesarias para promover o uso do galego son, por esta orde: as ferramentas lingüísticas, a 
formación, a motivación e os servizos lingüísticos, opcións que superan todas elas o 60%. Pola contra, as actividades menos 
escollidas foron o establecemento dun plan de accións e a sensibilización. 

• Polo que respecta á utilidade dos diversos recursos lingüísticos, as dúas opcións máis escollidas foron os correctores ortográficos e 
os dicionarios, seguidos polos modelos de documentos en galego. Ademais, estas tres opcións son tamén as máis utilizadas. 

• Con relación á evolución do galego nos últimos cinco anos, a opinión maioritaria, con algo máis do 56%, é que aumentou ou 
aumentou moito, fronte a case un 30% que opina que segue igual.  

• Máis da metade das persoas enquisadas afirma que o galego ten vantaxes e un 77% cre que esta lingua non ten desvantaxes. Un 
66,3% afirma utilizar os recursos lingüísticos da Xunta.  

• En canto ás competencias lingüísticas dos traballadores/as, as principais carencias detéctanse, en primeiro lugar, na expresión 
escrita e, en segundo lugar, na expresión oral. As competencias pasivas (falar e entender) apenas presentan necesidades. 

• En todos os perfís analizados obsérvase unha elevada porcentaxe de persoas con coñecementos axeitados de galego para o posto 
de traballo que desenvolven.  

• A Xunta de Galicia presenta un índice de 78,14, polo que se trata dun dos índices máis elevados do ámbito da Administración.  
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5. DEPUTACIÓNS 

5.1 Usos lingüísticos nas deputacións provinciais 

Agás nos correos electrónicos, nos que o emprego do galego acada unha porcentaxe do 43,4%, nas demais comunicacións orais e escritas 
co exterior o uso desta lingua é maioritario, pois supera o 50% e chega a alcanzar case o 70%. É nas publicacións periódicas e non 
periódicas nas que se rexistra unha maior utilización, xa que case sete de cada dez aparecen redactadas en lingua galega no conxunto dos 
departamentos das deputacións provinciais. 
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Gráfico 22. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: departamentos das deputacións 
provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

O galego é a lingua de uso maioritario nos elementos de identificación corporativa das deputacións provinciais, con porcentaxes que roldan 
o 65%. No caso da publicidade, a porcentaxe na súa utilización acada o 88%. 

Polo que respecta á lingua utilizada na páxina web das deputacións, a metade dos departamentos das deputacións provinciais enquisados 
teñen a súa páxina web só en galego. Nunha cuarta parte destes é bilingüe e aparece só en castelán na outra cuarta parte. 

A nivel interno, na escrita a presenza do galego é maioritaria, agás nas aplicacións informáticas de uso máis frecuente, nas que o emprego 
desta lingua se reduce ao 27,5%. Nos demais tipos de documentación analizados o seu uso supera o 65% e alcanza a porcentaxe máis 
elevada nos materiais dos cursos de formación, nos que chega ao 73,2%. 

Nas comunicacións orais internas o emprego do galego é maioritario en todos os casos, ao superar o 50%. Os usos máis altos prodúcense 
entre os presidentes/as das deputacións e entre os deputados/as, mentres que son as reunións internas os contextos en que se fala menos 
esta lingua.  
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Gráfico 23. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais internas 

Base: departamentos das deputacións 
provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

5.2 Normas e criterios de uso lingüístico nas deputacións provinciais 

Na maior parte dos departamentos das deputacións provinciais de Galicia carecen de criterios, regras ou normas prácticas que especifican 
que lingua usar nos diferentes contextos e situacións que se mostran no seguinte gráfico. No que respecta ás comunicacións escritas e á 
calidade lingüística, tan só no 17,1% dos casos existen normas, cifra máis elevada se a comparamos coa presenza de normas na atención 
oral ao público ou o cambio de lingua. 
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Gráfico 24. Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: departamentos das deputacións 
provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

Do 9,8% de departamentos que si contan con criterios na atención oral ao público, o 100% ten como norma facelo por defecto en galego. 
No caso do 17% que si posúe regras para a lingua das comunicacións escritas tamén neste caso todos eles as escriben por defecto en 
galego. Cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua, na totalidade do 4,9% que ten criterio, este consiste en mudar de lingua. Por 
último, a norma práctica para a calidade lingüística das publicacións ou as comunicacións nos que si dispoñen de regras, o 17%, varía en 
función dos departamentos. Así, mentres que no 85,7% o criterio se aplica a todos os textos, nos restantes só se fai nalgúns destes. 

5.3 Opinións e actitudes lingüísticas nas deputacións provinciais 

Entre as actividades que se consideran máis necesarias para promover o emprego do galego nos departamentos das deputacións 
provinciais, a formación foi a máis elixida entre as persoas que responderon a enquisa, seguida pola motivación ao persoal e polo emprego 
de ferramentas lingüísticas de axuda. Con todo, observamos que as porcentaxes, agás na formación, son baixas e non alcanzan o 30%. 
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Gráfico 25. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: departamentos das deputacións 
provinciais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, os propostos tiveron un grao de aceptación moi elevado, xa que en todos 
os casos superaron o 70%. Destacan os cursos de galego, por exemplo, que foron escollidos pola totalidade dos departamentos 
enquisados. O recurso considerado de menor utilidade correspóndelles aos programas informáticos. Entre os departamentos que 
consideraron útiles estes recursos lingüísticos, o grao de emprego tamén foi bastante elevado, xa que en ningún caso baixa do 50%. Os 
máis usados son os servizos lingüísticos de tradución, consultas..., os dicionarios e os correctores ortográficos, mentres que os que menos 
se utilizan son os tradutores automáticos e a terminoloxía específica. 

En algo máis da metade dos departamentos das deputacións provinciais enquisados opínase que o uso do galego continúa igual respecto a 
hai cinco anos, mentres que en case dous de cada cinco se pensa que aumentou ou aumentou moito. Na maior parte dos que apuntaron 
que a situación non variou dan como razón a permanencia do mesmo persoal. Pola súa banda, os que perciben que aumentou o seu 
emprego apuntan razóns moi variadas: maior concienciación e interese, incremento da súa utilización a nivel escrito, existencia dunha maior 
promoción desta lingua... 

Nun 56% dos enquisados opínase que o galego no departamento se emprega bastante ou moito, mentres que en dous de cada dez se 
pensa que a utilización é escasa ou nula. Case unha cuarta parte cre que o uso do galego é normal. 
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5.4 Competencias lingüísticas do persoal das deputacións provinciais 

Sobre as carencias do persoal, as necesidades máis importantes atópanse na expresión escrita, segundo afirmaron case as tres cuartas 
partes dos departamentos. Con respecto á expresión oral, un 17% indicou a existencia de necesidades nesta competencia. 

En xeral, o persoal que traballa nas deputacións posúe os coñecementos axeitados de galego para o posto que ocupa. No do perfil 3, por 
exemplo, o grao de adecuación alcanza o 100% e nos do 5 o 99%. Son os do perfil 1 (persoal técnico) os que presentan nunha porcentaxe 
menor uns coñecementos axeitados para o traballo que desenvolven, aínda que a porcentaxe é de case o 80%.  

Se analizamos agora a formación realizada polo persoal e organizada polo departamento correspondente ou pola propia deputación, 
podemos comprobar que na metade dos departamentos houbo persoal do perfil 4 (persoal administrativo) que fixeron formación.  

5.5 Uso de linguas estranxeiras nas deputacións provinciais  

Só en dous de cada dez departamentos das deputacións provinciais de Galicia empregan linguas estranxeiras. Entre os que si as utilizan, o 
100% emprega o inglés e a metade o francés. O portugués é a terceira lingua estranxeira máis empregada, cunha porcentaxe do 37,5%. 

5.6 Índice de normalización lingüística das deputacións provinciais 

O INL das deputacións provinciais sitúase, como mostra o gráfico que aparece a continuación, no 64,69. Trátase dun índice, polo tanto, 
bastante elevado que mostra que a situación do galego nestas entidades, aínda que mellorable, é positiva. 
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Gráfico 26. Índice de normalización 
lingüística das deputacións 

Base: departamentos das deputacións 
provinciais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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5.7 Conclusións 

As principais conclusións sobre a situación do galego nas deputacións provinciais de Galicia son as seguintes: 

  

• Nas comunicacións exteriores orais e escritas apréciase unha porcentaxe elevada no emprego do galego, sempre por riba do 55%, 
agás nas mensaxes de correo electrónico. Tamén é maioritario o seu uso nos elementos de identificación corporativa dos 
departamentos das deputacións.  

• Nas páxinas web, a metade aparecen en galego, mentres que a outra metade se reparte a partes iguais entre os que a teñen 
bilingüe e os que a teñen só en castelán.  

• Tanto nos rótulos principal e interiores como no nome do departamento no papel de carta, o emprego do galego supera o 60%, 
converténdose así na opción lingüística maioritaria destes elementos. 

• Na documentación escrita interna a lingua galega é a de uso máis frecuente, exceptuando as aplicacións informáticas, nas que a 
utilización do castelán supera o 70%. 

• A nivel interno as comunicacións orais prodúcense maioritariamente en galego, principalmente nas conversas dos presidentes/as e 
dos deputados/as, que son quen máis o usan. 

• Na maioría dos departamentos pertencentes ás deputacións provinciais carecen de criterios, normas prácticas ou regras que 
especifiquen que lingua utilizar en diferentes situacións. 

• Só nunha cuarta parte dos departamentos valoran o coñecemento do galego na incorporación de persoal. No 10% destes conta 
como requisito, mentres que no resto se considera un mérito.  

• As tres actividades consideradas máis necesarias para promover o uso do galego nas deputacións son, por esta orde, dar 
formación, motivar o persoal e empregar ferramentas lingüísticas de axuda. 

• Todos os recursos propostos na enquisa foron considerados útiles por unha porcentaxe moi elevada dos departamentos 
enquisados. En canto ao seu grao de emprego, os tres máis utilizados son os servizos lingüísticos, os dicionarios e os correctores 
ortográficos. 

• O persoal que traballa nas deputacións conta, en xeral, cos coñecementos axeitados de galego para o posto que ocupa.  
• As deputacións provinciais sitúanse entre as administracións cun índice medio de normalización lingüística, xa que este se sitúa 

entre 50 e 75; concretamente alcanza 64,69.  

 

 



71 
 Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

• A situación da lingua galega varía moito en función da deputación en que nos atopemos. Por unha banda, mentres unhas dispoñen 
de servizo de normalización dende hai anos, noutras este servizo é de creación moi recente. Ademais, en cada deputación esta 
área localízase en departamentos distintos: nunhas depende da Secretaría, noutras de Cultura... As funcións do persoal de 
normalización lingüística tamén son diferentes: nunhas céntranse máis na tradución e corrección, noutras nas publicacións... Os 
medios (técnicos, humanos...) que se dedican á lingua difiren moito dunhas a outras: mentres nunhas deputacións os recursos son 
escasos, noutras a dispoñibilidade destes é maior. Os criterios lingüísticos tampouco son iguais en todas elas e a implicación dos 
responsables políticos varía notablemente dunhas a outras. 
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6. CONCELLOS 

6.1 Usos lingüísticos nos concellos 

Na maioría dos concellos, o emprego do galego nas comunicacións, tanto orais como escritas, supera en todos os casos o uso do castelán 
e alcanza as porcentaxes máis elevadas na escrita, mesmo nas mensaxes de correo electrónico. Cómpre salientar que nas publicacións 
periódicas e non periódicas o galego chega ata o 92,5%, o que supón unha elevada presenza do galego. O correo electrónico amosa a 
porcentaxe máis baixa de uso da lingua galega, aínda que a porcentaxe chega ao 77%. 
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Gráfico 27. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

Polo que respecta á identificación corporativa dos concellos, tamén o galego é a lingua maioritaria, pois supera en todos os casos o 90%. 
As diferenzas entre os tres elementos polos que se preguntaba non son significativas, o que demostra que os concellos que deciden utilizar 
o galego o fan practicamente en toda a súa identificación. 

En canto á lingua ou linguas utilizadas nas páxinas web dos concellos, case a metade utilizan tanto o galego coma o castelán, mentres que 
nun 44% se decantan só pola lingua galega. A porcentaxe de páxinas web unicamente redactadas en castelán apenas chega ao 3%. 

Na documentación interna a porcentaxe de emprego do galego supera o 90% nas circulares, directrices e notas internas, así como nos 
formularios, impresos e memoria anual.,Aproxímase a esta porcentaxe nos materiais dos cursos de formación. No entanto, cando falamos 
das aplicacións informáticas de uso máis habitual nos concellos, o uso desta lingua descende ata o 54,5%. 
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Nas comunicacións orais a situación é tamén moi favorable para o galego, xa que en todos os casos se supera o 75% no emprego desta 
lingua. Os resultados oscilan entre o 75,5% das comunicacións do persoal técnico e o 91,1% das dos. operarios/as ou subalternos. 
Advírtese que entre os cargos políticos, alcaldes, alcaldesas e concelleiros/as, o galego é aínda hoxe a lingua de uso máis habitual.  

6.2 Normas e criterios de uso lingüístico nos concellos 

A maioría dos concellos galegos non conta con criterios, regras ou normas prácticas que especifican que lingua usar nas comunicacións 
orais e escritas.  
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Gráfico 28. Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

De entre os concellos que si posúen criterios explícitos, nas normas de atención oral ao público o criterio é atender por defecto en galego en 
nove de cada dez concellos, mentres que no resto o criterio é facelo na lingua do interlocutor/a. É salientable que ningún concello afirma 
utilizar por defecto o castelán na atención oral ao público. 
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Nas comunicacións escritas o criterio de facelas por defecto en galego tamén supera o 90%, mentres que no 3,6% a norma é por defecto en 
ambas as dúas linguas, a mesma porcentaxe dos que teñen como regra empregar a lingua do receptor/a. Coma no caso anterior da 
atención oral ao público, ningún concello utiliza por defecto o castelán nas comunicacións escritas. 

Cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua, no 96% dos concellos con criterio lévase a cabo este cambio, mentres que no 4% restante 
se continúa coa lingua inicial. Nos concellos de Galicia que teñen en conta os coñecementos de galego na selección do persoal que 
contratan, no 11,3% estes coñecementos son un requisito, mentres que nos restantes se contan como mérito. 

6.3 Opinións e actitudes lingüísticas nos concellos 

As actividades consideradas máis necesarias para promover o uso do galego nos concellos son, por esta orde, dar formación, empregar 
ferramentas lingüísticas de axuda e apoiarse en servizos lingüísticos concretos. Por outra banda, só un de cada dez considera importante o 
establecemento dun plan de accións de apoio e a súa execución. Aínda así, cómpre destacar que a opción maioritaria só foi escollida polo 
37,3% dos concellos, o que demostra que non se lle concede demasiada importancia á promoción do galego. 
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Gráfico 29. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, case todas as que se lles propuxeron tiveron un grao de aceptación moi 
elevado, pois ningunha baixa do 70%. As consideradas máis útiles foron os dicionarios, os cursos de galego e os correctores ortográficos. 

Nos concellos que consideraron útiles os devanditos recursos lingüísticos, os máis empregados son os dicionarios, os modelos de 
documentos en galego e os programas informáticos en galego. Por debaixo do 50% só se atopan os servizos lingüísticos de tradución. 

En algo máis da metade dos concellos enquisados considérase que o uso do galego continúa igual que hai cinco anos (principalmente por 
existir unha continuidade no persoal), mentres que no 35% pensan que aumentou ou aumentou moito. As principais razóns deste 
incremento son unha maior concienciación e sensibilización (nas administracións e na cidadanía), un maior uso na documentación escrita e 
a influencia da Xunta de Galicia. Só un 1,6% opina que diminuíu o uso desta lingua. Ante a pregunta do uso do galego nos concellos, no 
84% manifestaron que o galego no seu concello se usa moito ou bastante, fronte ao 4,5% dos que afirmaron que se emprega pouco. No 
mapa que se reproduce a continuación pódese ver a distribución do uso da lingua galega nos concellos galegos segundo o seu uso: moito, 
bastante, normal ou pouco. 

6.4 Competencias lingüísticas do persoal dos concellos 

En canto ás carencias do persoal nas destrezas de uso do galego, as maiores necesidades detéctanse na expresión escrita (en case sete 
de cada dez concellos), seguidas xa moi de lonxe pola expresión oral (en dous de cada dez). 

En xeral, o persoal dos concellos de Galicia posúe coñecementos axeitados de galego para o traballo que desenvolve ou o posto que 
ocupa. O grao de adecuación maior está no perfil 3, ao que pertencen o persoal subalterno, seguido dos perfís 5 (persoal operario e de 
mantemento) e 2 (persoal de atención ao público), os tres por riba dunha porcentaxe do 90%. O persoal técnico é o que presenta un menor 
grao de adecuación lingüística ao posto que ocupa, aínda que o 78,5% ten unha competencia adecuada. Así mesmo, tamén que os cargos 
políticos posúen un nivel de galego axeitado nun 86% dos casos. 

En canto á formación en galego promovida polo concello ou por calquera outro organismo, os dos perfís 1 (persoal técnico) e 4 (persoal 
administrativo) son os que nunha porcentaxe maior realizaron este tipo de formación, mentres que entre os alcaldes/alcaldesas e 
concelleiros/as só en dous de cada dez concellos houbo membros deste colectivo que a realizaron no último ano. 
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6.5 Uso de linguas estranxeiras nos concellos 

No relativo ao uso de linguas estranxeiras, só en aproximadamente un de cada cinco concellos empregan linguas estranxeiras. Desa 
pequena porcentaxe que si emprega linguas estranxeiras, o 55% utiliza o inglés e o 51,7% o francés. Ademais, máis dunha cuarta parte dos 
concellos afirma utilizar o portugués. 

6.6 Índice de normalización lingüística nos concellos 

A continuación aparece un gráfico que mostra o índice de normalización lingüística (INL) do conxunto dos concellos galegos. Trátase dun 
índice elevado, pois chega a 78,28, o que se explica pola elevada presenza da lingua galega en case todos os factores.  
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Gráfico 30. Índice de normalización 
lingüística dos concellos 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

6.7 Conclusións 

A continuación expóñense as principais conclusións que se poden extraer sobre o emprego da lingua galega nos concellos de Galicia: 
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• O emprego do galego nas comunicacións exteriores dos concellos é elevado tanto oralmente como na escrita, xa que supera o 75% 
en todos os casos.  

• Na súa identificación corporativa, a lingua galega tamén é a máis utilizada. No entanto, a páxina web da metade dos concellos é 
bilingüe, mentres que no 44% está só en galego.  

• Tamén na documentación interna o emprego do galego é maioritario, agás nas aplicacións informáticas máis habituais, nas que o 
seu uso se aproxima ao 55% dos concellos. 

• Oralmente dentro dos concellos tamén a lingua galega é a máis falada, nunha porcentaxe maior entre operarios/as ou subalternos. 
• Son minoría os concellos que contan con criterios, normas ou regras que especifican que lingua usar nas comunicacións orais e 

escritas. Entre os poucos que si os teñen, o máis habitual é empregar por defecto o galego.  
• É habitual nesta administración que se teña en conta o coñecemento do galego na selección do persoal, normalmente como mérito. 
• Os incentivos á formación en galego do persoal que carece de coñecementos nesta lingua non están xeneralizados. Os concellos 

que si os teñen permiten facela en horario laboral ou finánciana, pero nunca ten carácter obrigatorio.  
• Pouco máis de dous de cada dez concellos dispoñen de persoal dedicado a tarefas de normalización lingüística.  
• A formación, as ferramentas lingüísticas e os servizos lingüísticos son as actividades que se consideran máis necesarias para 

promover o uso do galego nos concellos, e a escrita a destreza na que maiores necesidades se advirten.  
• Os dicionarios, os cursos de galego e os correctores ortográficos considéranse os recursos máis útiles, mentres que os máis 

utilizados son os dicionarios, os modelos de documentos en galego e os programas informáticos nesta lingua. 
• En máis da metade dos concellos opínase que a situación do galego continúa igual que hai cinco anos e maioritariamente pénsase 

que a situación non vai mudar no futuro.  
• Son tamén maioría os que pensan que o emprego do galego ten vantaxes e os que manifestan que no seu concello esta lingua se 

usa moito ou bastante. 
• As competencias lingüísticas do persoal dos concellos son moi elevadas, xa que en todos os casos se supera o 75%. É o persoal 

técnico o que presenta un grao de adecuación menor ao posto que ocupa, aínda que tamén neste caso chega ao 78,5%. 
• O índice de normalización lingüística dos concellos alcanza un valor do 78,28%. O factor que presenta unha porcentaxe máis 

elevada de uso do galego é o 4, relativo á documentación de uso externo.  
• A situación da lingua galega varía moito duns concellos a outros e isto fai que as súas necesidades tamén sexan moi diferentes. Por 

unha banda, existe un número moi reducido de concellos que contan con técnicos/as de normalización lingüística que fan labores 
de corrección, dinamización... Por outro lado, na maioría carecen deste tipo de persoal, polo que teñen que valerse dos poucos 
medios de que dispoñen.  
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7. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

7.1 Usos lingüísticos na Administración de Xustiza 

Nas comunicacións orais e escritas co exterior na Administración de Xustiza o emprego do galego é escaso, principalmente na escrita. 
Oralmente, na atención presencial e telefónica e nas conversas co público e cos provedores o seu uso supera o 30%, pero nos escritos a 
usuarios, institucións, provedores... ou nos correos electrónicos non chega nin ao 20%. Obsérvase, pois, que o castelán é a lingua de uso 
predominante nas comunicacións exteriores, tanto oralmente coma por escrito. 
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Gráfico 31. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: salas do TSXG e seccións das 
audiencias provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

Castelán

Galego
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O castelán é a lingua empregada maioritariamente na identificación corporativa das salas do TSXG e seccións das audiencias provinciais. 
Por unha banda, o emprego do castelán supera o 75% nos modelos de fax, tarxetas de visita, cabeceiras e pés de páxina... Por outra, esta 
porcentaxe increméntase aínda máis nos documentos de maior difusión externa, como son catálogos, trípticos, etc., onde a presenza do 
galego é do 17,5%. 

Polo que respecta aos usos lingüísticos nos rótulos, existe un certo equilibrio entre as dúas linguas. Así pois, catro de cada dez rótulos 
principais e interiores están só en galego, tres unicamente en castelán e tres nas dúas linguas. Isto indica que a presenza do galego nestes 
elementos é bastante elevada, dato que contrasta co que acontece no nome da sala/sección no papel de carta, xa que neste caso só está 
en galego o 16,7%, a mesma porcentaxe dos que son bilingües, fronte á presenza do castelán, que alcanza o 44,4%. Cabe destacar que 
nun 22,2% dos casos non se distinguía a lingua no papel de carta. 

Na documentación interna das salas do TSXG e seccións das audiencias provinciais o emprego do galego é moi reducido, en especial nas 
aplicacións informáticas, nas que apenas chega ao 4%. Nos demais elementos considerados só se supera minimamente o 20% nos 
formularios impresos e na memoria anual. 

As comunicacións orais internas dentro da Administración de Xustiza prodúcense fundamentalmente en castelán. Son os operarios/as e 
subalternos os que máis empregan o galego, nunha porcentaxe do 37,3%, mentres que os que menos o utilizan son os que teñen un cargo 
máis elevado (xuíces/as, letrados/as, fiscais e secretarios/as) dentro das salas e seccións. 

7.2 Normas e criterios de uso lingüístico na Administración de Xustiza 

O seguinte gráfico resulta ben significativo, pois mostra que ningunha sala/sección conta con criterios lingüísticos que especifiquen o idioma 
que se debe empregar nas situacións indicadas.  
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Gráfico 32. Existencia de criterios, regras 
ou normas prácticas que especifican que 
lingua usar 

Base: salas do TSXG e seccións das 
audiencias provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

En ningunha sala ou sección valoran os coñecementos de galego na incorporación de persoal, principalmente porque o 95% non contrata 
directamente. Só unha cuarta parte delas incentiva a formación en galego para o persoal sen coñecementos axeitados desta lingua. Por 
outra banda, só catro de cada dez poñen a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico en galego (dicionarios, correctores, 
tradutores...). Por último, o 55% non conta con persoal dedicado a tarefas de normalización lingüística. 

7.3 Opinións e actitudes lingüísticas na Administración de Xustiza 

A actividade que se considera máis necesaria para promover o uso do galego na Administración de Xustiza é a formación, elixida no 55% 
dos casos, seguida moi de lonxe pola motivación ao persoal e o emprego de ferramentas lingüísticas, ambas co 20%. O resto das opcións 
proporcionadas foron escollidas por porcentaxes do 5 ou do 10%. 
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Gráfico 33. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: salas do TSXG e seccións das 
audiencias provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega

Os cursos de galego son considerados os recursos lingüísticos máis eficaces no 85% das salas e seccións. En segundo lugar, sitúanse os 
correctores ortográficos. O terceiro e cuarto lugar perténcelles aos tradutores automáticos e aos servizos lingüísticos. As ferramentas menos 
elixidas foron os programas informáticos en galego, considerados útiles en dúas de cada dez salas/seccións. Os servizos lingüísticos 
constitúen a ferramenta máis utilizada, mentres que no extremo contrario, a de menor uso, están os correctores ortográficos, que, no 
entanto, eran sinalados como eficaces polo 60%. Os dicionarios foi a segunda opción máis seleccionada polo 50% das salas ou seccións. O 
resto das alternativas, a excepción dos correctores ortográficos, oscila entre o 20 e o 35,3%. 

En sete de cada dez salas e seccións sinalouse que o emprego do galego continúa igual no seu lugar de traballo, e só nunha quinta parte 
pensan que aumentou ou aumentou moito. No 5% apuntouse que este uso diminuíu. As razóns máis repetidas que se dan para explicar que 
a situación siga igual son continuidade na mesma liña de uso do castelán, lingua que, como se pode comprobar polo dito ata o de agora, é 
a de uso maioritario na Administración de Xustiza. Entre os poucos que si pensan que aumentou sinalan como motivos unha maior 
concienciación e sensibilidade cara á lingua. 

Son maioría as salas e seccións onde se cre que o galego se emprega pouco, o 55%. Unha cuarta parte pensa que este uso é normal, 
mentres que un 15% manifestou que se utiliza moito ou bastante. 
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7.4 Competencias lingüísticas do persoal da Administración de Xustiza 

As maiores necesidades en materia de competencias lingüísticas están na expresión escrita. A metade dos enquisados seleccionou esta 
opción. Só no 5% das salas e seccións escolleron a expresión oral. 

Todo o persoal pertencente aos perfís 3 (persoal subalterno) e 5 (persoal operario, etc.) posúe os coñecementos axeitados de galego para 
o traballo que desenvolve. No caso do perfil 4 (persoal administrativo) a porcentaxe acada o 85,8%, mentres que esta adecuación vai 
diminuíndo nos que requiren unha maior cualificación: o perfil 1 (persoal técnico: secretarios/as, xestores/as, ...) (63,8%) e o que inclúe a 
xuíces/as, letrados/as, fiscais e secretarios/as (67,6%). Con todo, globalmente pódese dicir que o grao de adecuación do conxunto do 
persoal da Administración de Xustiza declarado é bastante elevado. Con respecto ao persoal que realizou formación en galego, do perfil 3 
ninguén a fixo, mentres que son os do perfil 1 (secretarios/as, xestores/as…) os que nunha porcentaxe maior si a realizaron. 

7.5 Uso de linguas estranxeiras na Administración de Xustiza 

Só dúas das salas e seccións empregan linguas diferentes do galego e o castelán. Nas dúas usan o inglés e nunha delas, ademais, utilizan 
outras linguas estranxeiras diferentes das citadas no cuestionario (francés e portugués).  

7.6 Índice de normalización lingüística da Administración de Xustiza 

O gráfico que aparece a continuación mostra o índice de normalización lingüística (INL) do conxunto das salas do TSXG e seccións das 
audiencias provinciais de Galicia. Como se pode ver, trátase dun índice baixo, do 29,67. 
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Gráfico 34. Índice de normalización 
lingüística da Administración de Xustiza 

Base: salas do TSXG e seccións das 
audiencias provinciais de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

7.7 Conclusións 

As principais conclusións que se desprenden da observación realizada na Administración de Xustiza son as seguintes: 

• Existe un claro predominio do castelán nas comunicacións escritas e orais co exterior, así como nos elementos de identificación 
corporativa. 

• En canto aos rótulos principal e interiores, existe un certo equilibrio entre a presenza de galego e castelán, aínda que non así no 
nome da sala ou sección no papel de carta, onde a opción maioritaria é a castelá. 

• Na documentación e nas comunicacións orais internas, o castelán segue sendo a lingua maioritaria. 

• Cómpre salientar que ningunha sala ou sección conta con normas ou regras que especifiquen que lingua utilizar.  

• Só nunha cuarta parte dos casos existen incentivos á formación en galego, e no 40% das salas/seccións puxéronse a disposición 
do persoal ferramentas lingüísticas. Por outra banda, case a metade das salas ou sección conta con persoal que realiza labores 
de normalización lingüística, 
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• Aínda que en ningúns dos casos a formación ten carácter obrigatorio, nun 80% dos casos permiten realizar a formación en horario 
laboral, mentres que o 60% a financia total ou parcialmente, 

• A formación é a actividade considerada máis necesaria e a máis utilizada para fomentar o uso do galego na Administración de 
Xustiza en Galicia. 

• Segundo a opinión da maior parte das persoas enquisadas, a situación da lingua galega na Administración de Xustiza non 
aumentou nos últimos cinco anos e hai poucas perspectivas de que o uso desta lingua poida aumentar a curto e a medio prazo. 
Un 40% das salas/seccións utiliza recursos lingüísticos da Xunta de Galicia. 

• Un 55% das persoas que respondeu a enquisa afirma que se usa pouco o galego na Administración de Xustiza. 

• Detéctase a grande importancia que teñen os funcionarios/as, así como os avogados/as, no aumento do uso da lingua galega 
neste ámbito 
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8. OUTRAS ENTIDADES ESTATUTARIAS 

8.1 Usos lingüísticos noutras entidades estatutarias 

O emprego do galego nas comunicacións tanto orais como escritas co exterior é moi elevado nas cinco entidades estatutarias enquisadas. 
Alcanza o 100% na atención presencial e telefónica e nos escritos a usuarios/as, provedores, institucións... Nos demais casos supérase o 
95%, o que demostra uns niveis moi elevados de presenza do galego. 
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Gráfico 35. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais e escritas co exterior 

Base: entidades estatutarias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega  
 

Na identificación corporativa destas cinco entidades estatutarias emprégase case exclusivamente o galego. En canto ás páxinas web, 
nunha das entidades está só en galego, mentres que nas outras catro teñen versións en galego e castelán. Nunha das entidades 
estatutarias teñen os rótulos principal e interiores e o nome da institución no papel de carta en galego e castelán. Pola contra, nas outras 
catro todos estes elementos están integramente en galego. 

Na documentación interna o emprego do galego alcanza o 100% nas circulares, directrices e notas internas, así como nos formularios, 
impresos e na memoria anual. Nos materiais dos cursos de formación esta porcentaxe descende ata o 92,5% e na aplicación informática de 
uso máis habitual ata o 68%. 

Nas comunicacións orais internas o galego é a lingua predominante. A porcentaxe de uso máis elevada alcanza o 96% nos contactos 
exteriores dos cargos públicos e rolda o 75% no resto dos casos, agás nas reunións internas, onde se produce unha utilización algo inferior, 
do 69%.  
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Gráfico 36. Usos lingüísticos nas 
comunicacións orais internas 

Base: entidades estatutarias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

8.2 Normas e criterios de uso lingüístico noutras entidades estatutarias 

Só nunha das entidades enquisadas contan con criterios lingüísticos de atención oral ao público e para as comunicacións escritas (por 
defecto en galego nos dous casos). Para a calidade lingüística dos textos dispoñen de normas prácticas tres destas institucións (dúas delas 
en todos os textos e unha só nalgúns), mentres que cando o interlocutor/a pide un cambio de lingua ningunha delas dispón de regras que 
especifiquen que facer nestes casos. 

Só en dúas das cinco entidades valoran o galego na incorporación do persoal, nunha como mérito e na outra como requisito, xa que nas 
tres restantes non contratan directamente. En catro delas existen incentivos para a formación en galego: nas catro financian todo ou parte 
desa formación e unha delas, ademais, permite facela en horario laboral.  

Todas estas institucións poñen a disposición do persoal ferramentas lingüísticas como dicionarios, tradutores, correctores... Por último, en 
tres contan cunha persoa que desenvolve tarefas de normalización lingüística. 
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8.3 Opinións e actitudes lingüísticas noutras entidades estatutarias 

Dentro destas entidades estatutarias existen diferentes opinións acerca de cales son as actividades máis necesarias para promover o uso 
do galego nestas institucións. En dúas delas sinalouse a formación, mentres que a motivación e o apoio ao persoal, as ferramentas 
lingüísticas de axuda e os servizos lingüísticos foron opcións escollidas polas outras tres, unha por cada unha. 
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Gráfico 37. Opinión sobre as actividades 
necesarias para promover o uso do 
galego 

Base: entidades estatutarias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

En canto á utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas, todas as propostas tiveron un grao de aceptación moi elevado, xa que só 
unha entidade non considerou útiles os programas informáticos e outra os cursos de galego. Ademais de consideralas útiles, nas entidades 
enquisadas empréganse case todas estas ferramentas. Só nunha delas non utilizan terminoloxía específica, e, no caso dos cursos de 
galego, destaca que, das catro que os consideraban útiles, só unha os realiza. 

Só nunha destas institucións consideran que o emprego do galego aumentou na súa entidade, debido á promoción desta lingua que se fai 
dende a Administración autonómica. Nas restantes considérase que a situación segue igual.  



99 
 Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

En tres das institucións enquisadas pénsase que o emprego do galego ten vantaxes para a súa entidade. As razóns que se deron foron que 
é a lingua das institucións e a de Galicia, e que cómpre promovela. Só nunha delas opinan que ten desvantaxes pola dificultade de adaptar 
ao traballo os programas que non veñen en galego. En ningunha cren que a utilización desta lingua vaia aumentar a curto ou medio prazo. 
Con respecto ao uso de recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, constátase que todas as entidades os utilizan.  

En todas as entidades estatutarias enquisadas pensan que na súa institución o galego se usa moito. Ademais, nas cinco responderon en 
galego cando se telefonou para realizar a enquisa, ademais de escoller tamén esta lingua cando se lles preguntou en que idioma preferían 
que se lles formulasen as preguntas. 

8.4 Competencias lingüísticas noutras entidades estatutarias 

En canto ás carencias do persoal nas catro competencias (escribir, ler, falar e entender), só se sinalaron carencias na escrita en tres das 
cinco entidades estudadas. Nas demais destrezas non se considera que haxa problemas en ningunha destas institucións.  

Todo o persoal que traballa nestas entidades estatutarias ten os coñecementos axeitados de galego para o seu posto. Polo que respecta á 
realización de cursos de galego, en ningunha fixeron formación de galego promovida pola súa institución, agás o persoal pertencente ao 
perfil 4 (persoal administrativo) dunha delas.  

8.5 Uso de linguas estranxeiras noutras entidades estatutarias 

Só nunha destas entidades estatutarias empregan linguas diferentes do galego e o castelán. Nela utilízase tanto o inglés como outras 
linguas non mencionadas na enquisa (nin portugués, nin francés).  

8.6 Índice de normalización lingüística noutras entidades estatutarias 

O INL acadado no conxunto das cinco entidades estatutarias estudadas é o máis elevado de todas as administracións que se tiveron en 
conta para a realización deste estudo, xa que chega ao 85,91%. 
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Gráfico 38. Índice de normalización 
lingüística das outras entidades 
estatutarias de Galicia 

Base: entidades estatutarias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

8.7 Conclusións 

A continuación expóñense as principais conclusións que se poden extraer sobre o emprego da lingua galega nas cinco entidades 
estatutarias enquisadas (Consello da Cultura Galega, Consello de Contas, Consello Consultivo, Parlamento de Galicia e Valedor do Pobo): 

• As comunicacións escritas e orais co exterior destas institucións fanse en practicamente o 100% do casos en lingua galega. Tamén 
nos elementos de identificación corporativa o emprego desta lingua é case exclusivo. 

• Catro delas teñen os rótulos principal e interiores e o nome no papel de carta en galego e só nunha son bilingües. 
• Na documentación interna úsase a lingua galega de xeito case exclusivo en todas elas, agás nas aplicacións informáticas, nas que 

o seu emprego é menor. 
• As comunicacións orais a nivel interno realízanse maioritariamente en galego.  
• Só unha destas entidades ten criterios lingüísticos de atención oral ao público e para as comunicacións escritas (por defecto en 

ambos os dous casos en galego), mentres que tres os teñen para a calidade lingüística dos textos. 
• Só en dúas se valoran os coñecementos de galego na incorporación de persoal e en catro existen incentivos para a formación en 

galego (financian ou permiten facelo en horario de traballo). 
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• En todas estas entidades poñen a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico e en tres delas mesmo contan cunha 
persoa que realiza labores de normalización.  

• As opinións sobre as actividades máis necesarias para a promoción do galego son variadas: en dúas pensan que o máis importante 
é a formación, mentres que noutras consideran que son a motivación do persoal, as ferramentas lingüísticas e os servizos 
lingüísticos. 

• Na única destreza en que se detectan carencias é na escrita e ademais estas aprécianse só en tres destas institucións. 
• Todas as ferramentas lingüísticas foron consideradas de grande utilidade e ademais todas se empregan nunha porcentaxe moi 

elevada (agás os cursos de galego, aos que só acode o persoal dunha delas). 
• En catro das entidades pensan que a situación do galego na súa institución continúa igual e só nunha cren que aumentou. En tres 

opinan que o uso desta lingua ten vantaxes fronte a unha na que opinan o contrario. En ningunha consideran que a utilización do 
galego vaia incrementarse nos próximos doce meses nin antes de cinco anos.  

• En todas as entidades pensan que o emprego do galego na súa institución é elevado. Boa proba disto foi que todas responderon o 
teléfono en galego e escolleron esta lingua para contestar a enquisa.  

• Todo o persoal conta con coñecementos de galego axeitados para o traballo que desenvolve. Quizais isto explique a escasa 
realización de formación que se fixo nestas institucións.  

• As entidades estatutarias teñen o INL máis alto de todas as administracións estudadas, que alcanza o 85,91%. Polo tanto, trátase 
de organizacións cun nivel alto de normalización lingüística que obteñen os mellores resultados para o galego no relativo á 
documentación de uso externo e os peores no establecemento de criterios lingüísticos que favorezan o emprego desta lingua.
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9. COMPARATIVA DOS ÍNDICES DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ÁMBITO 
DA ADMINISTRACIÓN 

A continuación imos realizar unha comparación dos nove índices de normalización lingüística no ámbito da Administración. Tal e como se 
pode ver no seguinte gráfico, existen diferenzas significativas entre os ámbitos analizados. Así pois, advírtese que é a Policía Nacional a 
que conta cun índice de normalización lingüística máis baixo, do 25,93, seguida da Axencia Tributaria, a Administración de Xustiza e a 
Garda Civil. Pola contra, destacan as entidades estatutarias como as que presentan o índice máis elevado de todas as administracións 
públicas estudadas, que chegan ao 85,91. A continuación sitúanse os concellos, a Xunta de Galicia e as deputacións, todas elas con 
índices superiores ao 64.  

Como se pode comprobar, existe unha clara dicotomía entre a Administración Xeral do Estado e a Administración galega, no que á 
normalización lingüística se refire. Así pois, mentres a primeira só chega a alcanzar o 36,98, as institucións galegas superan todas o 50. Isto 
fai evidente, pois, que este é un dos factores condicionantes na maior ou menor presenza da lingua galega na Administración. 

Obsérvase que a Administración máis próxima á cidadanía, os concellos, presenta un índice de normalización elevado, o que se considera 
positivo para a lingua galega, do mesmo xeito que a Xunta de Galicia, que aposta claramente polo uso do idioma propio de Galicia. 
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Gráfico 39. Comparativa dos índices de 
normalización lingüística das 
administracións públicas 

Base: administracións públicas de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da 
Lingua Galega 
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10. CONCLUSIÓNS FINAIS 

A continuación imos facer unha relación das principais conclusións que se poden extraer da observación sobre os usos lingüísticos 
realizada no ámbito da Administración: 

• O principal trazo salientable é que se aprecia un gran contraste entre a Administración dependente directamente do Estado e o 
resto das administracións situadas en Galicia no que atinxe aos usos lingüísticos. A primeira presenta unha maior presenza do 
castelán, fronte á segunda, cun claro predominio da lingua galega.  

• Os índices de normalización lingüística, pois, mostran perfectamente cal é o grao de presenza do galego segundo os seis factores 
observados e a dualidade existente en Galicia no ámbito da Administración: a Axencia Tributaria, a Garda Civil, a Policía Nacional, 
a Administración de Xustiza e a Seguridade Social fronte aos concellos, as deputacións, a Xunta de Galicia e outras entidades 
estatutarias. 

• A carencia de normas ou criterios que especifiquen que lingua utilizar, tanto oralmente como por escrito, son, en xeral, a 
característica principal de todas as administracións, o que ten relación directa coa calidade do servizo que se presta. 

• O bilingüismo é o trazo dominante na rotulación na Administración Xeral do Estado, pois en case todos os casos están presentes as 
linguas galega e castelá. Nela tamén se observa que o uso do galego é maior no eido oral, xusto ao revés do que acontece nas 
administracións autonómica e local. 

• En canto á formación en lingua galega, a principal necesidade detéctase na expresión escrita e, nalgúns poucos casos, na 
expresión oral. Non obstante, as competencias pasivas (comprensión oral e comprensión escrita) non ofrecen problemas aos 
traballadores/as das Administracións públicas. 

• Detéctase unha necesidade xeneralizada de actualizar o sistema vixente de formación, posto que en moitos casos o interese reside 
na promoción laboral dos traballadores/as, máis que na mellora das súas competencias lingüísticas. 
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• A adecuación lingüística das persoas que traballan na Administración é aceptable para o posto que ocupan, o que alberga 
esperanzas para o proceso de normalización da lingua galega. En todo caso, son os traballadores/as de postos técnicos e os 
administrativos/as os que teñen menos competencias en galego para o seu posto de traballo. 

• Existen necesidades máis ou menos xeneralizadas en canto á dispoñibilidade de recursos lingüísticos básicos e en moitas ocasións 
os existentes e dispoñibles da Xunta de Galicia non se coñecen. 

• As persoas que realizaron formación en lingua galega durante o último ano constitúen unha minoría dentro das Administracións 
públicas.  

• Polo que respecta aos recursos máis utilizados, destacan os correctores ortográficos, os tradutores automáticos, os dicionarios, os 
modelos de documentos en galego, así como a formación nesta lingua. 

• En xeral, constátase un emprego bastante reducido de linguas estranxeiras na Administración. 

 

 


