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1. INTRODUCIÓN 

O sector das denominadas tecnoloxías da información e da comunicación constitúe na actualidade un dos ámbitos con maiores implicacións 
económicas e sociais no marco da sociedade da información e do coñecemento, posto que se trata dun dos indicadores económicos e de 
desenvolvemento manexados hoxe en día, ao tempo que se erixe nunha prioridade para os gobernos. Neste ámbito de crucial importancia, 
o papel que desempeñen as linguas dunha comunidade será vital para os seus falantes e condicionará a maior ou menor proxección da 
lingua ou linguas usadas, ademais doutros aspectos como a cohesión social, a formación e a información da poboación. Así pois, da 
medida en que unha lingua sexa un instrumento de comunicación presente neste ámbito e existan contidos dispoñibles nela dependerán as 
súas perspectivas de futuro e, con elas, a viabilidade da comunidade lingüística que a utiliza.O estudo que a continuación presentamos 
forma parte do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade. Esta iniciativa, impulsada dende a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística (en diante SXPL) da Xunta de Galicia, constitúese como a ferramenta capaz de poder detectar a evolución dos usos lingüísticos 
da sociedade ao longo do tempo. 

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

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

O informe que a continuación presentamos céntrase no ámbito de actuación das tecnoloxías da información e da comunicación e o que 
pretende é coñecer a situación do galego no conxunto deste ámbito en Galicia, concretamente recoller datos a presenza da lingua galega 
nas TIC, enfocada na cidadanía, a empresa e a Administración, así como os usos lingüísticos nos produtos de software vendidos en Galicia. 
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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 establecer o panorama actual dos usos lingüísticos no sector das TIC presente en Galicia e das 
necesidades que formularon os seus axentes. Esperamos que o presente estudo axude a deseñar novas directrices e poñer en marcha 
actuacións enfocadas á mellora da lingua galega neste ámbito tan importante da sociedade.  
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2. FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO: distinguiremos catro universos, un para cada observación realizada. 

Cidadanía: 2500 enquisas a persoas de 15 anos ou máis residentes en Galicia segundo o padrón do ano 2005 do INE (2.449.513 persoas). 

Realización do traballo de campo: do 24 de abril e o 20 de xuño de 2007 

O erro do conxunto da mostra é do 2%, calculado segundo o territorio (provincias e grupos de tamaño de concellos), tramos de idade e 
sexo, mentres que todos os valores se sitúan por debaixo do 5,8%. 

Empresa: 1073 enquisas a empresas que contan con entre 6 e 249 asalariados/as, segundo os datos recollidos do Directorio de empresas 
e unidades locais. Ano 2006, publicado no mes de xuño de 2007 polo Instituto Galego de Estatística (IGE). 

Realización do traballo de campo: do 12 de xuño ao 9 de xullo de 2007 

O erro mostral é do 2,94%. 

Administración: a enquisa de Administración abrangue os usos lingüísticos en tres subámbitos: Administración Xeral do Estado, 
autonómica, isto é, a Xunta de Galicia, e local, é dicir, os concellos. Á súa vez, a Administración Xeral do Estado comprende catro 
observacións diferenciadas e independentes: Axencia Tributaria, Garda Civil, Policía Nacional e Seguridade Social. 

Realización do traballo de campo: do 1 de maio e o 31 de agosto de 2007, malia que unicamente o subámbito da Xunta de Galicia 
abrangueu todo este período. 
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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% 

CONCELLOS 315 314 0,3% 

Empresas de produtos de software: 50 enquisas a empresas do CNAE 72, de actividades informáticas, con dez ou máis empregados 
presentes en Galicia de acordo coa información facilitada no Directorio de empresas do IGE, correspondente ao ano 2006.  

Realización do traballo de campo: do 15 ao 30 de xaneiro de 2008. 

O erro de mostraxe é de ± 4,7%.  
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3. A LINGUA GALEGA NAS TIC: A CIDADANÍA 

Usos lingüísticos das TIC pola cidadanía 

Ordenador persoal 
O castelán é a lingua claramente predominante no uso do ordenador persoal pola cidadanía galega. Así, só un 18,3% da cidadanía 
emprega algún programa informático en galego, fronte ao 81,7% que non o fai nunca. Estes valores medios apenas amosan diferenzas 
significativas se analizamos os datos segundo idades e, en todo caso, son os homes os que empregan en maior medida programas 
informáticos en galego (21% fronte ao 14,7% de mulleres). Tampouco se aprecian valores diferentes da media no caso dos estudantes. 
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Gráfico 1. Uso dalgún programa informático en galego pola 
cidadanía 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 2007 
que emprega o ordenador persoal habitualmente 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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Onde si se aprecian diferenzas a favor do uso de programas informáticos en galego é a medida que aumenta o nivel de estudos da persoa 
enquisada, pois pasa do 11,2% da cidadanía con estudos primarios que emprega algunha vez programas en galego ao 22,2% no caso de 
contar con estudos universitarios. Ademais, constátase que a lingua habitual da persoa enquisada ten certa influencia nesta variable, posto 
que a porcentaxe de persoas que emprega programas informáticos en galego aumenta no caso de seren galegofalantes e chega ata o 
26,5%, fronte ao 11,3% das persoas castelanfalantes. 

O correo electrónico é outra das variables analizadas para determinar os usos lingüísticos da cidadanía en relación coas TIC. O uso do 
galego é baixo, xa que apenas alcanza o 17,4% da poboación, sumando as opcións ‘só galego’ e ‘máis galego’. Neste sentido, o castelán 
imponse claramente como a lingua de uso maioritario no correo electrónico.  
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Gráfico 2. Lingua empregada nos correos electrónicos 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 2007 
que emprega o correo electrónico 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Non obstante, estas cifras mudan significativamente en función da lingua habitual. Así pois, as persoas galegofalantes usan o galego nas 
súas comunicacións no correo electrónico nunha porcentaxe do 48,5% do total. No colectivo estudantil tamén se observan valores 
superiores á media no uso do galego nesta aplicación, xa que o fai en galego o 22,1% do estudantado de 15 anos ou máis. Ademais, tamén 
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existen diferenzas se analizamos esta variable segundo a idade do enquisado. Neste caso confírmase un uso superior á media a favor do 
galego nos correos electrónicos nos tramos de poboación de menor idade. 

Internet 
No caso de internet analizáronse os usos lingüísticos en diferentes variables. En primeiro lugar, preguntóuselle á cidadanía o uso que facía 
de internet segundo o tempo dedicado a visitar páxinas en función da lingua. Evidentemente, a superior oferta de páxinas web en castelán 
condiciona o seu uso maioritario por parte da cidadanía. Os valores amosan que apenas o 11,3% do tempo que os cidadáns dedican a 
internet o fan visitando páxinas en galego, fronte ao 82% que corresponde a páxinas en castelán. É significativo tamén o valor do tempo 
dedicado en internet a consultar páxinas noutros idiomas, fundamentalmente inglés, que chega ata o 6,7%. 

Outras variables analizadas foron as linguas empregadas nos chats e nos programas informáticos de mensaxería instantánea, ferramentas 
utilizadas por máis da metade da poboación que usa internet e que nos casos das persoas máis novas é de uso maioritario. Seguindo a 
tendencia das restantes variables, apenas o 17% da poboación emprega só galego ou máis galego que castelán neste tipo de programas 
de comunicación a través da rede, fronte ao 65,8% que o fai habitualmente só en castelán ou máis en castelán que en galego. Como se ve, 
o castelán é tamén a lingua maioritaria neste tipo de comunicacións. 
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Gráfico 3. Lingua empregada nos chats e programas de 
mensaxería instantánea 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 2007 
que usa habitualmente chats 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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Recursos lingüísticos en galego 
Hoxe en día existen diversos recursos lingüísticos que facilitan en gran medida o emprego do galego nas novas tecnoloxías. A enquisa 
realizada á cidadanía preguntaba en concreto polo coñecemento de dicionarios, tradutores automáticos e correctores ortográficos en 
galego. Estes e outros recursos pódense usar de balde e están dispoñibles na rede en diferentes páxinas, entre elas a da Secretaría Xeral 
de Política Lingüística da Xunta de Galicia.  
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Gráfico 4. Poboación que coñece a existencia de ferramentas 
lingüísticas 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 2007 
que usa habitualmente o ordenador 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

O coñecemento destes recursos está bastante estendido entre a poboación que emprega habitualmente o ordenador, xa que tres de cada 
catro usuarios saben da existencia dalgún deles. Como cabía esperar, son os colectivos máis novos, a poboación de 15 a 44 anos, os que 
coñecen a súa existencia por riba da media, con valores próximos ao 80%. O nivel de estudos do enquisado tamén inflúe nesta variable, 
dado que aumenta o seu coñecemento a medida que se incrementa o nivel académico do enquisado. Non obstante, non é determinante 
neste caso a lingua habitual do enquisado. 

Con todo, o feito de seren amplamente coñecidos non implica que sexan usados de forma maioritaria. Así, unicamente o 46,5% da 
cidadanía que usa habitualmente o ordenador empregou algunha destas ferramentas, e é o grupo de idade máis novo, o de 15 a 24 anos, o 
que mostra uns valores máis positivos, xa que o 52,4% os usou algunha vez. 
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Gráfico 5. Poboación que empregou ferramentas lingüísticas 

Base: poboación de 15 anos ou máis residente en Galicia en 2007 
que usa habitualmente o ordenador 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Por último, a cidadanía que empregou recursos lingüísticos considera na súa inmensa maioría, o 96,1% dos enquisados, que lle foron de 
utilidade. Non se aprecian diferenzas significativas segundo os diversos filtros aplicados. 

Conclusións  

Sobre os usos lingüísticos nas TIC pola cidadanía, as conclusións máis sinaladas son as seguintes: 

• O emprego por parte da cidadanía de programas informáticos en lingua galega é escaso, do 18,3%, mentres que o uso do 
galego nos correos electrónicos tamén é moi minoritario, dado que unicamente o 17,4% da poboación que emprega internet o 
fai habitualmente nesta lingua. Advírtese, con todo, unha tendencia a aumentar a presenza do galego nos colectivos máis 
novos. 

• No caso de internet, só o 16,7% da cidadanía ten a súa páxina de inicio de internet en galego. Polo tanto, o castelán é neste 
caso a lingua preferida pola maior parte da poboación, como tamén o é para os chats e as mensaxes de correos electrónicos, 
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contextos en que o galego non acada nin o 20% de uso, aínda que se obteñen en xeral valores máis positivos para a lingua 
galega nos colectivos máis novos e no de galegofalantes. 

• Os recursos lingüísticos como correctores, tradutores automáticos ou dicionarios con versión electrónica son bastante 
coñecidos, dado que case as tres cuartas partes da poboación sabe da súa existencia, mais en cambio só o 46,5% afirma 
usalos. En todo caso, case todos os usuarios destas ferramentas consideran que son útiles. 

Como conclusión xeral podemos afirmar que, polo que respecta á lingua galega, os usos lingüísticos nas TIC son claramente inferiores aos 
usos habituais da cidadanía. O predominio do castelán nas novas tecnoloxías en relación co galego e o uso destas polos colectivos máis 
novos, que son os que presentan unha maior proporción de castelanfalantes, parecen ser os factores que explican a situación actual. En 
todo caso, o aumento das competencias lingüísticas en galego, principalmente das escritas, e o incremento da oferta de recursos 
lingüísticos están contribuíndo a que nos colectivos máis novos exista un uso maior do galego, o que alberga esperanzas para unha 
progresiva normalización da lingua galega neste ámbito. 
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4. A LINGUA GALEGA NAS TIC: A EMPRESA 

Usos lingüísticos 
Respecto da atención por correo electrónico e mensaxería, observamos como as empresas a fan maioritariamente en castelán, xa que o 
uso desta lingua supón o 86,5% do total, fronte ao 13,5% do galego. Ademais, as empresas que traballan para a Administración empregan 
en maior medida o galego, un 28% sobre o total, máis do dobre da media, mentres que se é o tecido empresarial o seu principal cliente o 
uso do galego redúcese ao 9,3%.  
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Gráfico 6. Usos lingüísticos na atención por correo electrónico, 
mensaxería, etc. 

Base: empresas de Galicia de 6 a 249 empregados/as con correo 
electrónico 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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No caso de contar a empresa con páxina web preguntóuselle se estaba dispoñible en galego, castelán ou en ambas as linguas, sen 
introducir a opción das linguas estranxeiras. Os datos amosan un claro dominio do castelán. Na observación, o 55,5% das empresas 
enquisadas afirmou contar cunha páxina na rede, cifra que no caso das empresas de 6 a 9 asalariados/as se reducía ao 42,8% e que nas 
empresas de máis de 50 empregados acadaba o 74,6%. 

En todo caso, independentemente do tamaño da empresa, as páxinas dispoñibles unicamente en castelán sitúanse arredor do 80% e son 
as páxinas multilingües galego-castelán unha minoría que apenas chega ao 11,6% dos casos. Estes datos presentan poucas diferenzas en 
función da localización territorial da empresa. 
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Gráfico 7. Presenza das linguas galega e castelá nas páxinas 
web das empresas 

Base: empresas de Galicia de 6 a 249 empregados/as con páxina 
web 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Advírtense lixeiras variacións nos datos se os observamos segundo o tamaño da empresa. Así, as empresas máis grandes teñen unha 
tendencia maior a mostrar a páxina web en galego e castelán, mentres que as máis pequenas a presentan só en galego nunha porcentaxe 
superior á media. Tamén se observa que as empresas que teñen como clientes principais as administracións son máis sensibles á presenza 
do galego na súa web, o que acontece nun 32,2% das páxinas deste grupo.  
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Seguindo a tónica xeral, a lingua maioritariamente empregada nos programas informáticos máis usuais na empresa é o castelán, que acada 
un 93,3%, sen diferenzas significativas por tamaño de empresa, nin cliente, aínda que o uso do galego aumenta ata o 16,6% no caso de ser 
unha administración, feito que xa viña acontecendo nas restantes variables. 

Tamén foron enquisadas as empresas para coñecer a opinión que tiñan de diversas ferramentas lingüísticas como os correctores 
ortográficos, os tradutores automáticos e os programas informáticos en galego. Así, os datos amosan que unicamente o 45,6% das 
empresas valora a utilidade dos correctores ortográficos, cifra que baixa a apenas o 22% das empresas que considera útiles os programas 
informáticos en galego. No caso dos tradutores automáticos, unicamente o 35,8% dos enquisados cre que son de utilidade.  

No caso dos correctores ortográficos e os tradutores automáticos, obsérvase que son considerados como útiles pola maioría das empresas 
que teñen a Administración como cliente principal, concretamente por un 75,0 e un 62,5%, respectivamente. No caso dos programas 
informáticos, a proporción de empresas que os considera de utilidade chega ao 46,4% do total.  

Complementariamente, preguntóuselles ás empresas que consideraban útiles as devanditas ferramentas se facían uso delas. A resposta da 
maioría é que non, a excepción dos correctores ortográficos, empregados por tres de cada cinco empresas. Unha vez máis, son as 
empresas de maior tamaño e as que teñen como cliente principal a Administración as que maior uso fan destas ferramentas. Tamén se 
confirma o menor interese das empresas polos programas informáticos en galego, posto que son usados unicamente polo 39,8% das que 
os valoraron como útiles. 
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Gráfico 8. Uso dos recursos lingüísticos polas empresas que os 
consideraron como útiles 

Base: empresas de Galicia de 6 a 249 empregados/as que 
consideraron útiles os recursos lingüísticos  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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Conclusións 

Como conclusións máis salientables deste apartado podemos extraer as seguintes: 

• O castelán é a lingua predominante no uso das TIC nas empresas, cunha penetración do galego nas páxinas web e nos programas 
informáticos reducida.  

• A medida que aumenta o tamaño da empresa, obsérvase unha maior presenza do galego nas variables TIC analizadas, feito que 
tamén acontece nas que teñen como clientes principais as administracións públicas. 

• Os recursos de axuda lingüística non son considerados como útiles pola maioría das empresas, especialmente cando se trata de 
programas informáticos en galego.  

• En canto ao uso de programas informáticos en galego, observamos que este é bastante reducido, cunha porcentaxe do 6,7%. 

• A inmensa maioría das empresas descoñece os recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, o que implica que son moi poucas as que 
fan uso deles. 

• Nos programas informáticos en galego é onde menos se emprega a lingua galega, quizais por non seren considerados como útiles 
pola gran maioría das empresas. 
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5. A LINGUA GALEGA NAS TIC: A ADMINISTRACIÓN 

No caso da Administración, cada vez é máis prioritario a prestación de servizos a través de internet, o que se deu en chamar e-
Administración. Hoxe en día estes servizos poden ser moi variados, como a xestión dos impostos, axudas para a busca de emprego, 
seguridade social, vehículos, urbanismo, solicitude de certificados, etc. Trátase de servizos dirixidos tanto aos cidadáns coma ás empresas 
e nos que poden estar implicadas todas as administracións: central, autonómica e local. 

A continuación, analízanse algúns dos indicadores principais para seguir o desenvolvemento das TIC na Administración, facendo un 
especial fincapé na Administración local galega. Como acontecía nas empresas, nas institucións relacionadas coa Administración pública o 
nivel de introdución das TIC depende da dimensión desta, sobre todo nas de menor tamaño.  

Usos lingüísticos nas TIC na Administración 

Administración Xeral do Estado 
Polo que respecta á Administración Xeral do Estado (AXE), fixéronse observacións en catro organizacións diferentes que teñen unha ampla 
presenza en Galicia. Como se indica detalladamente no capítulo de metodoloxía na observación do ámbito da Administración, 
consideráronse todos os centros presentes na nosa comunidade autónoma nos casos da Policía Nacional e Axencia Tributaria e unha 
mostra representativa estatisticamente na Garda Civil e na Seguridade Social. A continuación amósanse os datos obtidos nas catro 
organizacións das variables estudadas. 

Respecto ao uso do galego e do castelán nos programas de correo electrónico e mensaxería, o castelán é o máis amplamente empregado, 
xa que en ningunha das catro administracións baixa do 80%. O uso do galego acada os mellores valores na Seguridade Social e na Policía 
Nacional, e apenas se utiliza na Axencia Tributaria e na Garda Civil, tal e como se pode ver no gráfico que reproducimos a continuación. 
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Gráfico 9. Usos lingüísticos no correo electrónico e na 
mensaxería na AXE 

Base: centros da AXE presentes en Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Respecto da páxina web, as catro organizacións mostran situacións lingüísticas diferentes. As páxinas da Seguridade Social e a Axencia 
Tributaria son multilingües e permiten o acceso en galego, ademais de en castelán. Con todo, non todas as seccións están accesibles en  
lingua galega e a descarga de formularios e outras presentacións de servizos só son viables en castelán. No caso da Garda Civil e da 
Policía Nacional as páxinas web unicamente están dispoñibles en castelán.  

A terceira variable analizada fai referencia ao uso lingüístico nos programas informáticos e nas aplicacións máis habituais. Neste caso, 
obsérvase que nas catro administracións o uso do galego é practicamente inexistente, feito que denota a escasa implantación de 
programas informáticos en galego. Como se pode ver no gráfico seguinte, o uso do galego é nulo na Policía Nacional e apenas testemuñal 
nas outras tres entidades enquisadas. 
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Gráfico 10. Usos lingüísticos nos programas informáticos e 
aplicacións máis habituais 

Base: centros da AXE presentes en Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Respecto dos recursos lingüísticos, observamos que na maioría dos centros se consideran de utilidade os correctores ortográficos e os 
tradutores automáticos, xa que son valorados como positivamente en porcentaxes superiores ao 50% nas catro administracións. Os datos 
non son moi dispares, aínda que se aprecia que son os postos da Garda Civil os que valoran nunha proporción maior a utilidade dos 
correctores automáticos. Unha tendencia semellante acontece cos tradutores automáticos, aínda que é maior o número de centros que os 
considera útiles, especialmente nos casos da Garda Civil e a Policía Nacional, que acadan un 50 e un 41,7%, respectivamente. Debemos 
ter en conta que estas administracións teñen un contacto moi directo co administrado/a, feito que quizais poida explicar este uso elevado en 
comparación coas outras entidades observadas. 

No caso dos programas informáticos en galego muda a opinión maioritaria, xa que máis do 85% dos centros da Seguridade Social e da 
Axencia Tributaria non lles ve utilidade para o seu centro de traballo. Nos casos da Garda Civil e a Policía Nacional aumenta a proporción 
de centros que si os consideran útiles, malia que é como moito un de cada tres. Outro dato salientable é que os centros que consideran 
útiles os diferentes recursos lingüísticos apenas os empregan. No caso dos correctores ortográficos, menos do 20% dos centros da Axencia 
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Tributaria respondeu afirmativamente, mentres que nos casos da Seguridade Social e da Policía Nacional foi do 33,3% e do 55,6%, 
respectivamente. 

Os tradutores automáticos teñen unha porcentaxe de uso entre os centros que os identificaron como útiles aínda inferior, cifras que tamén 
son baixas no caso do uso de programas informáticos en galego nos centros que os identificaron como útiles, que se sitúan neste último 
caso en valores por debaixo do 30%. 
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Gráfico 11. Uso dos tradutores automáticos polos centros que 
os consideraron como útiles 

Base: centros da AXE presentes en Galicia que identificaron os 
tradutores automáticos como útiles 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Froito desta observación específica podemos concluír o seguinte: 

• O emprego do galego na Administración Xeral do Estado é reducido, o que tamén se manifesta cando o cinguimos ao uso nas TIC. 
Aínda que existen contornos nos que se está a introducir, como as páxinas web destas administracións, actualmente limítanse á 
Axencia Tributaria e á Seguridade Social, sen chegar ao 100% dos seus contidos.  
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• Na Administración Xeral do Estado os programas informáticos empréganse só en castelán e o uso das ferramentas lingüísticas de 
apoio é bastante limitado, a pesar de que algunha delas sexa considerada de utilidade pola maioría dos seus centros, como os 
tradutores automáticos e os correctores ortográficos.  

• A penetración dos recursos lingüísticos de axuda da Xunta de Galicia nesta administración debese intensificar, xa que é frecuente 
que non sexan coñecidos e que sexan empregados dun xeito minoritario. 

Administración autonómica 
Na Administración autonómica galega fíxose unha ampla observación dirixida ás unidades administrativas (en adiante, UA) dos diferentes 
departamentos da Xunta de Galicia. Os datos que aquí se mostran forman parte do traballo de observación realizado ás administracións 
públicas, coma no caso anterior.  

A realidade lingüística da Xunta de Galicia no uso das TIC é moi diferente do caso da AXE, xa que a presenza do galego é moi superior. Así 
pois, no caso da atención por correo electrónico, o galego emprégase de xeito maioritario: un 81,2% fronte a un 18,8% do castelán. Esta 
tendencia a favor dun maior uso do galego maniféstase en todas as consellerías sen diferenzas moi significativas. 
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Gráfico 12. Usos lingüísticos na atención por correo electrónico 

Base: unidades administrativas da Xunta de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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Polo que respecta á páxina web da Xunta de Galicia, obsérvase que esta é multilingüe, coa opción de galego por defecto. Con relación ás 
páxinas web das diferentes consellerías, observamos como a maioría delas só está dispoñible en lingua galega e nas que se permite a 
opción do castelán non todos os contidos están nesta lingua, especialmente os que teñen que ver con servizos e con contidos dinámicos, 
como as novas. Polo tanto, a realidade é contraria ao que acontecía na Administración Xeral do Estado. 

A terceira variable TIC analizada, os usos lingüísticos nos programas informáticos máis habituais, tamén mostra un dominio claro do galego, 
feito que acontece por ser esta lingua a que por defecto se emprega como regra xeral na documentación escrita da Xunta de Galicia. O 
galego acada o 81,7% do uso como cifra media no conxunto das unidades administrativas da Xunta de Galicia, aínda que existen variacións 
segundo as consellerías que oscilan entre o 69,5% e o 100%. 

Respecto da valoración e o uso dos recursos lingüísticos analizados, advertimos unha situación claramente diferente e oposta á da AXE. A 
maioría das UA declara que son útiles, especialmente os correctores ortográficos. A produción de documentación en galego é a principal 
razón que parece estar detrás desta alta valoración.En canto ao uso dos recursos lingüísticos por parte das UA que as identificaron como 
útiles, observamos que estes están bastante estendidos, aínda que no caso dos programas informáticos en galego e os tradutores 
automáticos existen necesidades evidentes, xa que só un de cada dous afirma empregalos, a pesar de identificalos como útiles. Tamén 
existe unha parte de responsables das UA que afirman descoñecer se o seu persoal subordinado emprega ou non as devanditas 
ferramentas. É importante sinalar que existen diferenzas significativas en canto ao uso destes recursos segundo as consellerías, 
especialmente no caso dos tradutores automáticos e dos programas informáticos en galego, xa que a realidade é moi diferente segundo o 
departamento de que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

 

10,0%

29,4%
36,1%

80,9%

59,6% 50,4%

9,1% 11,0% 13,5%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Correctores ortográficos Tradutores automáticos Programas informáticos 
en galego

 

 
Gráfico 13. Uso dos recursos lingüísticos TIC  

Base: unidades administrativas da Xunta de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Como conclusións principais das TIC na Xunta de Galicia pódese afirmar o seguinte: 

• O galego é a lingua maioritaria empregada nas variables TIC analizadas, debido a que as comunicacións escritas nesta 
administración adoitan realizarse en galego. Nas páxinas web das diferentes consellerías a presenza do galego é dominante e 
mesmo chega a ser a única opción lingüística dispoñible nalgúns casos. 

• Respecto dos recursos e as ferramentas lingüísticas, a inmensa maioría das UA valora como útiles as tres analizadas, 
especialmente os correctores ortográficos. O uso destas tamén é maioritario, aínda que a implantación dos tradutores automáticos e 
programas informáticos en galego non está xeneralizada e a realidade en cada consellería é diferente.  

• O uso dos recursos e as axudas lingüísticas da Xunta de Galicia non está implantado de xeito xeral na Administración autonómica, 
xa que a terceira parte das UA indica que non as emprega. É xusto neste colectivo no que o coñecemento da súa existencia é 
limitado, o que implica a necesidade de poñer os medios necesarios para que sexan coñecidos e poida existir un seu uso máis 
estendido. 
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Administración local 
O uso do galego na atención por correo electrónico é maioritario, tal e como se pode apreciar na gráfica que segue, aínda que se observa 
que diminúe lixeiramente no caso dos concellos das sete cidades de Galicia, onde a porcentaxe baixa ao 62,1%.  
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Gráfico 14. Usos lingüísticos na atención por correo electrónico 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Unha variable interesante son as linguas nas que están dispoñibles as páxinas web dos concellos galegos. A posibilidade de consultar as 
páxinas en galego é claramente maioritaria, xa que está presente en case o 85% dos concellos. É destacable o feito de que é frecuente que 
esta sexa a única lingua na que estea dispoñible o sitio web do concello, tal e como acontece no 44% dos casos. A presenza de webs 
unicamente en castelán é testemuñal (2,9%), como se pode comprobar na gráfica que segue.  
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Gráfico 15. Usos lingüísticos na páxina web dos concellos 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Na terceira das variables TIC analizadas, os programas informáticos máis usuais, obsérvase unha posición equilibrada do uso do galego e o 
castelán. De feito, o galego emprégase como media nun 54,5%, fronte ao 45,5% do castelán. Os valores inferiores de uso do galego nestes 
prodúcense nos concellos das sete grandes cidades de Galicia, un 40%, fronte ao 56,2% e o 57,4% que se obteñen nos concellos cunha 
poboación inferior a 5.000 habitantes e entre 10.000 e 50.000 habitantes.  

Na Administración local valórase a utilidade dos recursos e das ferramentas lingüísticas e son os correctores ortográficos os sinalados por 
unha maior porcentaxe de concellos, concretamente polo 86,9% do total. En todo caso, en ningún dos tres a súa aceptación baixa do 70%. 
Os tradutores automáticos e os programas informáticos en galego obteñen practicamente os mesmos resultados (71,7 e 70,1%, 
respectivamente).  
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Como nos casos anteriores, preguntóuselles aos concellos que si consideraban de utilidade os diferentes recursos lingüísticos se facían uso 
deles. Como se pode comprobar na gráfica correspondente, o seu uso está bastante xeneralizado entre os municipios, que son os que 
amosan unhas cifras máis positivas no conxunto das administracións analizadas. Así, os correctores ortográficos, empregados no 75,1% do 
total dos concellos que os valoran útiles, son usados proporcionalmente por máis concellos que a media nos grupos de maior tamaño, un 
80% e 85,7% nos concellos de entre 10.000 e 50.000 habitantes e nos das sete cidades de Galicia (máis de 50.000 habitantes), 
respectivamente. No relativo aos tradutores automáticos, estes úsanse en menor medida cós correctores, aínda que alcanzan unha 
porcentaxe de uso do 61,8%. En canto aos programas informáticos en galego, estes contan coa cifra máis elevada de uso: un 78,2%. 
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Gráfico 16. Uso dos recursos lingüísticos TIC  

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Os tradutores automáticos son empregados polo 61,8% dos concellos que os consideraron útiles, cifra que ascende ata o 78,2% no caso do 
uso dos programas informáticos en galego. Unha vez máis, son os concellos das sete cidades galegas os que mostran unha taxa de uso 
máis elevada. 
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Gráfico 17. Uso das ferramentas lingüísticas da Xunta de Galicia 
nos concellos 

Base: concellos de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Como conclusións finais no uso das TIC nos concellos de Galicia podemos resaltar: 

• O galego é o idioma maioritariamente empregado nas ferramentas TIC analizadas nos concellos, ao igual que acontecía na 
Administración autonómica. Nos correos electrónicos e nas páxinas web dos municipios, o galego conta cunha presenza forte. 

• Existe unha valoración moi positiva da utilidade que supoñen os tradutores automáticos, os correctores ortográficos e os 
programas informáticos en galego. Ademais, son usados pola maioría dos concellos que os consideran útiles. 

• A penetración dos recursos lingüísticos da Xunta na Administración local dos concellos non é suficiente. A maioría dos 
concellos non os usa e existe unha parte importante que non ten coñecementos deles. 
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Conclusións  

Facendo unha recompilación das conclusións máis significativas extraídas para o conxunto das administracións analizadas podemos 
establecer as seguintes: 

• A AXE é a administración na que o uso do galego é menor nas variables TIC analizadas. Pola conta, o galego aínda que é 
claramente maioritario nas administracións autonómica e local.  

• Existe unha sensibilidade diferente na valoración dos recursos e as ferramentas lingüísticas segundo o tipo de administración. Malia 
que os correctores automáticos e os tradutores ortográficos son considerados útiles por todas as administracións, especialmente na 
Xunta de Galicia e os concellos, non acontece o mesmo cos programas informáticos en galego, nos que as valoracións son opostas 
segundo observemos a AXE ou as administracións da Xunta de Galicia e os concellos. 

• O uso de ferramentas lingüísticas TIC está pouco estendido entre a AXE, a diferenza do que ocorre nas restantes administracións. 
A explicación débese a que as súas comunicacións escritas se realizan en castelán, o que acontece normalmente ao contrario nas 
restantes.  

• A AXE e os concellos non empregan maioritariamente os recursos e as ferramentas lingüísticas da Xunta de Galicia, o que 
manifesta a necesidade de dalos a coñecer dun xeito máis intenso nestas administracións, así como facilitar o seu uso na propia 
administración autonómica, onde o seu uso non está estendido e onde maioritariamente non son coñecidos polos que non os 
empregan.
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6. A SITUACIÓN DA LINGUA GALEGA NOS PRODUTOS DE SOFTWARE 

Usos lingüísticos nos produtos de software das empresas de TIC galegas 

A) PRODUTOS DE SOFTWARE VENDIDOS E LINGUAS EMPREGADAS 
A inmensa maioría das empresas enquisadas, case nove de cada dez, vendeu no último ano software elaborado por elas mesmas, aínda 
que tamén máis da metade, o 56%, vendeu software de terceiros. Centrándonos nos produtos de software que as empresas desenvolven 
por elas mesmas, observamos que a gran maioría deste colectivo o vende en castelán, oito de cada dez, mentres que o 40% elaborou no 
último ano algún produto de software en galego, cifra moi semellante ás empresas que o venden noutra lingua estranxeira.  
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Gráfico 18. Empresas que venderon produtos de software propio 
segundo as diferentes linguas 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que venderon software propio en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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A situación é distinta no caso do software que venden as empresas e que é elaborado por terceiros. Neste caso, case todas elas venderon 
produtos dispoñibles en castelán, mentres que o 46,4% vendeu software que estaba noutras linguas estranxeiras. A venda de produtos de 
software de terceiros en galego é residual, xa que unicamente unha empresa afirmou vender algún produto nesta lingua. 
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Gráfico 19. Empresas que venderon produtos de software de 
terceiros segundo as diferentes linguas 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que venderon software de terceiros en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Afondando na oferta de linguas nos produtos de software que venden as empresas galegas, apreciamos como a maioría das empresas 
vende produtos de software con capacidade multi-idioma, tanto no caso de ser o software propio como no de terceiros. Estes valores non 
implican que todos os produtos teñan esta funcionalidade, senón que, entre os vendidos no último ano, figuran algúns que respondían a 
esta característica. En todo caso, unha de cada tres empresas vendeu en 2007 software que só estaba dispoñible nun idioma, na maioría 
dos casos castelán.  

Así mesmo, tamén se lles preguntou ás empresas que venderan produtos de software con capacidade multi-idioma se o galego era unha 
das linguas dispoñibles. Observamos neste caso diferenzas importantes dependendo de se os produtos foron elaborados ou non pola 
empresa que os vende. De tal xeito, o 72,4% das empresas con software propio con capacidade multi-idioma afirmou que o galego era 
unha opción lingüística dispoñible, polo menos nalgúns dos seus produtos, fronte a apenas o 10,5% no software vendido de terceiros.  

Contextualizados estes valores sobre o total das empresas, a porcentaxe redúcese a un 42 e un 4%, polo que son minoría as empresas que 
venderon algún produto de software multi-idioma dispoñible en galego no último ano, malia que é certo que non é algo descoñecido nin 
illado no sector.  
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Gráfico 20. Empresas que venderon produtos de software con 
capacidade multi-idioma con opción de galego 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que venderon software con capacidade multi-idioma 
en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Preguntadas as empresas polas linguas en que venderon os diferentes produtos de software, observamos que case todas elas o fixeron 
polo menos en castelán. De feito, nos catro grupos de produtos definidos supérase o 94%, porcentaxe que chega ao 100% nos casos de 
venda de ferramentas de escritorio e de aplicacións de xestión. A venda dos diferentes produtos en galego mostra unha realidade diferente. 
Poucas empresas venderon sistemas operativos ou ferramentas de escritorio en galego, un 15,8% e un 28,6%, respectivamente, cifras que 
son incluso superadas polas empresas que venderon este tipo de produtos no último ano noutras linguas, principalmente inglés, que chega 
a un 50% no caso das ferramentas de escritorio. 

No caso das aplicacións de xestión e nas aplicacións de publicación en internet, como as páxinas web, é superior a proporción de empresas 
que vendeu algunha en galego no último ano. En todo caso, non superan o 50%, valores moi próximos ás empresas que venderon algunha 
aplicación nunha lingua estranxeira.  

Obsérvase así que o castelán é a lingua predominante, xa que practicamente todas as empresas venden os diferentes tipos de produtos de 
software nesta lingua, mentres que son claramente minoría as que o fan en galego. De feito, no ano 2007 o 38% das empresas vendeu 
algún tipo de software en galego, fronte ao 62% que non o fixo. En canto á facturación, o 75% da facturación total do sector analizado ten 
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como cliente principal as entidades privadas, seguido polas administracións públicas, xa cun 23,3%, e os clientes particulares, cun 1,7%. 
Así, se analizamos a facturación dende a perspectiva do idioma, obsérvase que os produtos desenvolvidos en castelán supoñen case o 
80% da facturación e que o galego se limita ao 12,5%, cifra non moi afastada do negocio que supón a realización noutros idiomas, que 
acada o 8,8%, tal e como se reflicte na gráfica. 
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Gráfico 21. Facturación das empresas informáticas segundo a 
lingua dos produtos de software vendidos en 2007 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que venderon software en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

B) CARACTERIZACIÓN DAS EMPRESAS QUE NON VENDERON PRODUTOS DE SOFTWARE 
Posto que a maioría das empresas do sector non vende produtos de software en galego, estableceuse unha serie de preguntas específicas 
dirixidas a este colectivo. As cuestións definidas buscan determinar se existen maiores custos asociados a un desenvolvemento en galego, 
o prazo en que estas empresas ofrecerían produtos nesta lingua, así como establecer se as empresas considerarían beneficioso para elas 
ofrecer produtos en galego. Para pechar este grupo de preguntas preguntóuselles os motivos polos que non venderon produtos de software 
nesta lingua. 

En relación coa primeira das cuestións, existe practicamente un empate entre as empresas que consideran que desenvolver un produto en 
galego ten maiores custos asociados ou as que afirman que non, un 51,6% fronte a un 45,2%, respectivamente. En moitos casos esta 
resposta vén determinada polo tipo de produto que se realiza ou a necesidade de contar cunha tarefa extra de tradución ou revisión dos 
textos en galego, posto que a maioría dos técnicos informáticos non ten competencias lingüísticas suficientes para facelo en galego. 
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Preguntadas as empresas polo prazo en que cren que ofrecerán algún produto en galego, tres de cada catro non o tiñan considerado, o que 
dá a entender que non se trata dun tema que estea posto enriba da mesa habitualmente entre elas. O dato positivo haino que cinguir ás 
empresas que consideran que o farán antes dun ano, que representan o 19,4% deste grupo. Tamén é destacado o feito de que ningunha 
empresa manifestou que non o faría nunca. 
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Gráfico 22. Prazo no que as empresas desenvolverían produtos 
de software en galego 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que non venderon software en galego en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Por outra banda, as empresas informáticas non teñen claro no seu conxunto se realizar produtos en galego lles sería beneficioso ou non. O 
51,6% considera que non, fronte a un 45,2% que opina que si.  

Cómpre analizar os motivos que levan as empresas a non vender produtos de software en galego. As razóns principais hainas que buscar 
no feito de que os clientes non os demandan en galego ou non os valoran nesta lingua, resposta dada por seis de cada dez enquisados, e 
que limita a expansión ou reutilización do produto, resposta apuntada por tres de cada dez. Polo tanto, a razón principal está relacionada co 
mercado e, en definitiva, co cliente. Parece claro que se se lles pedise ás empresas informáticas, estas desenvolveríano, posto que 
ningunha afirma que non usan o galego por cuestión de custo ou falta de rendemento. 
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C) CARACTERIZACIÓN DO MERCADO E PERSPECTIVAS DE FUTURO EN MATERIA DE LINGUA 
A realidade lingüística dos produtos de software está motivada basicamente pola demanda existente. Preguntadas as empresas, un 52% 
delas afirmou que ningún cliente lles pedira os produtos en galego, fronte a un 46% que afirmou que si.  
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Gráfico 23. Empresas que tiveron demanda de produtos de 
software en galego no último ano 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que venderon software en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Cifras moi semellantes obtéñense se lles preguntamos ás empresas se chegaron a ofrecer produtos de software en galego: un 52% afirmou 
que si, fronte ao 48% que respondeu negativamente. Na seguinte variable preguntada, referida a se nalgún momento da súa historia 
comercial venderan algún produto en galego, obtivéronse porcentaxes similares, pois practicamente a metade respondeu afirmativamente a 
esta cuestión.  

Por último, da enquisa despréndese que non existe unha única opinión entre as empresas respecto da evolución da tendencia do software 
en galego dende o punto de vista lingüístico, aínda que a opción de que aumentará se impón lixeiramente sobre a de que se manterá igual. 
En todo caso, entre o sector son minoría os que opinan que este diminuirá. 
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Gráfico 24. Opinión das empresas sobre a tendencia do software 
en galego no mercado de Galicia no futuro 

Base: empresas informáticas de Galicia de dez ou máis 
empregados/as que venderon software en 2007 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

D) OUTROS ASPECTOS DE CARACTERIZACIÓN 
Como se comentou no apartado de metodoloxía, o protocolo lingüístico empregado na realización do traballo de campo telefónico implicaba 
darlle ao enquisado/a a opción de facer a enquisa na lingua elixida por este. Así, un 61,9% indicou que lle era indiferente, fronte a un 26,9% 
que preferiu que lla realizasen en castelán. Unicamente o 11,9% das persoas enquisadas se decantou polo galego.  

Tamén foi determinada a oferta lingüística inicial das empresas contactadas: sete de cada dez fana en castelán, mentres que unicamente o 
2,4% opta polo galego. É importante sinalar que en case tres de cada dez non foi posible distinguir a lingua utilizada inicialmente. 

Conclusións 

As principais conclusións que se poden extraer dos usos lingüísticos nos produtos de software son as seguintes: 

• O castelán é a lingua maioritaria nos produtos de software, sen importar se se trata de produtos elaborados pola propia empresa 
vendedora ou se son desenvolvidos por terceiros. 



 

TIC 

38 

• Advírtese que máis do 65% dos produtos de software vendidos conta con capacidade multi-idioma e que a lingua galega está 
presente nunha porcentaxe elevada no software propio das empresas, aínda que non así no elaborado por terceiros. 

• No ano 2007, un 38% de empresas vendeu algún tipo de software en galego, fronte ao 62% que non o fixo. 

• A facturación das empresas informáticas provén en máis dun 78% de produtos vendidos en castelán e unicamente un 12,5% 
procede da lingua galega. 

• Máis da metade das empresas enquisadas considera que desenvolver produtos informáticos en galego non supón máis custo que 
facelo en castelán, o que abre unha posible vía para a extensión do galego neste campo. 

• Case tres cuartas partes das empresas aínda non considerou o prazo en que desenvolvería produtos de software en galego, feito 
que demostra a pouca importancia que se lle outorga á cuestión da lingua neste sector. 

• A demanda de produtos de software en galego durante o ano 2007 ascendeu ao 46%. 

• Máis da metade das empresas enquisadas vendeu produtos de software en galego algunha vez, dato que demostra a existencia 
dunha certa demanda desta lingua neste tipo de produtos. 

• De acordo coas empresas enquisadas, un 46% considera que a tendencia do software en galego no mercado de Galicia aumentará, 
mentres que un 44% opina que se manterá igual, o que demostra ás claras a presenza dunha opinión dividida. 
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7. O GALEGO NAS NOVAS TECNOLOXÍAS 

O galego, como lingua moderna, debe contar coa súa presenza no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación. A realidade é 
que na actualidade cada vez existen máis recursos nesta lingua e a tendencia parece confirmar que vai en aumento a dispoñibilidade do 
galego en maior número de produtos e servizos.  

O galego está presente hoxe en día en internet e noutros servizos, como a telefonía móbil, reprodutores de MP3, sistemas operativos, 
aplicacións informáticas e diversos recursos lingüísticos, como tradutores automáticos e correctores ortográficos e gramaticais. A páxina 
web da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia ofrece no enderezo http://www.xunta.es/linguagalega/ unha listaxe moi 
completa e actualizada de produtos e servizos dispoñibles en galego, como os seguintes: 

• Ofimática: presenta a tradución ao galego da interface do Microsoft Office 2003. 

• Software libre: en canto ao software libre, cabe destacar a importancia do portal Mancomun.org, Iniciativa Galega polo Software 
Libre, que busca a implantación do software libre en Galicia, ao tempo que potencia o uso de aplicacións informáticas en galego. 
Son moi salientables as traducións ao galego de OpenOffice, así como do navegador web Mozilla Firefox. 

• Sistemas operativos: o campo dos sistemas operativos abrangue diversos programas e aplicacións para Microsoft Windows, 
GNU/Linux e Mac. 

• Tradutores de galego dispoñibles en internet: os tradutores automáticos castelán-galego (e nalgúns casos galego-castelán e 
mesmo outras linguas), a maior parte de acceso libre a través de internet, permiten a tradución de documentos.  

• Correctores de galego: a lingua galega conta co OrtoGal, un corrector ortográfico en liña, ademais de correctores para diversos 
sistemas operativos, tanto Windows, coma Linux e Mac. 

• Blogs en galego: polo que respecta aos blogs en galego, existen diversos sistemas na rede que permiten crear blogs en galego, 
como por exemplo Blogaliza. 

• Buscador: inclúe a versión en galego de Google. 

• Podcasts: Podgalego.org inclúe podcasts galegos que poden descargarse. 
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• Xeolocalizador: o galego conta co sistema Ipoki, que permite gravar avisos xeorreferenciados. 

• Telefonía móbil: en canto a terminais, existen algúns dispoñibles en galego e as perspectivas son de que a curto prazo se amplíe o 
número. 

• Reprodutores de MP3 e MP4: a empresa galega Blu:Sens incorpora o galego en gran parte dos seus aparellos, e existen outras 
empresas que tamén inclúen o galego nos seus menús. 

• Descodificadores de TDT: hoxe en día varias empresas comercializan descodificadores de TDT con menús en galego. 

• Gravadoras de DVD: Blu:Sens, de novo, ademais doutras marcas, inclúe o galego nalgún dos seus produtos.  

• Avisador de radares: o Angel Driver 100 permite coñecer a localización dos radares dos que informa a Dirección Xeral de Tráfico. 

• Asociación PuntoGal: esta asociación busca a aprobación do dominio .gal na rede para a lingua e a cultura galegas, dados os 
fortes vínculos lingüísticos, culturais, históricos e sociais da comunidade galega.  

• Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades: este centro de investigación leva a cabo varios proxectos 
relacionados coas novas tecnoloxías, como o tradutor automático de textos, o lematizador e etiquetador do galego actual, o 
sintetizador de voz e a elaboración de diversas bases de datos. 

Está claro que internet ten unha grande utilidade en diversos campos, desde a información e a formación ao lecer, pasando polo traballo, o 
comercio ou a comunicación. Como se pode ver, a lingua galega comeza a ocupar o seu espazo nas novas tecnoloxías, e algunhas 
empresas están a incorporar o galego nos seus produtos, de xeito que os galegofalantes xa poden utilizar sistemas operativos e aplicacións 
e programas informáticos en galego, ademais doutros recursos e servizos nesta lingua.  

Con todo, aínda queda moito por facer para conseguir a normalidade da lingua galega neste ámbito. A presenza do galego en internet aínda 
continúa sendo reducida, a pesar da necesidade de que o galego gañe prestixio social e estea visible na rede, visibilidade á que están 
contribuíndo moitas persoas coa creación e actualización dos seus blogs en galego. Así mesmo, algúns medios de comunicación utilizan o 
galego en internet, como Vieiros, gran pioneiro do galego en internet, sen esquecer, como xa comentamos, as páxinas web das 
administracións públicas galegas, maioritariamente en galego.  

Entre os recursos lingüísticos máis usados e demandados atópanse os correctores ortográficos e gramaticais e os tradutores automáticos. 
Entre os primeiros podemos destacar o corrector en liña e os que se descargan para un determinado sistema operativo. O corrector en liña 
existente recibe o nome de OrtoGal e está dispoñible desde a páxina web do Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo 
(http://sli.uvigo.es/corrector/). Polo que respecta aos correctores que se poden descargar, existe o Golfiño, que se trata dun corrector 
gramatical para OpenOffice.org e que funciona en varios sistemas operativos, e outros para o paquete ofimático de Microsoft, tanto nas 
súas versións 2000 e XP, coma para a 2003, así como para as persoas usuarias de OpenOffice.org.  

No relativo aos tradutores automáticos, o Opentrad é un sistema de código aberto entre as linguas do Estado (castelán, catalán e éuscaro) 
de xeito bidireccional. O Traducíndote conta con algunhas melloras sobre Opentrad e permite traducir diferentes formatos: desde 
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OpenOffice, Microsoft Office, ata Abiword, LaTeX e MySQL. Ademais, o Instituto Cervantes ofrece tradución automática castelán-galego e 
galego-castelán. Por último, o ESGL traduce de castelán a galego e de uso restrinxido a persoal da Administración pública. 

Así mesmo, a Galipedia (http://gl.wikipedia.org/), versión galega da coñecida Wikipedia, contribuíu e contribúe á presenza do galego en 
internet cos seus máis de 33.000 artigos en marzo de 2008, cinco anos despois da súa creación. A Enciclopedia Galega Universal, de Ir 
Indo, está dispoñible en internet, así como algúns dicionarios e vocabularios, como o propio de Ir Indo, o da Real Academia Galega ou o 
Volga (Vocabulario ortográfico da lingua galega). Ademais, existe espazo para o lecer en galego, con xogos como o Trivialingua 
(http://www.ciberlingua.org/xogos/trivialingua.php) en galego, dispoñible na sección de xogos de Ciberlingua, ou O misterio das sete pezas, 
que pode ser descargado de internet. 

Ademais de Mancomún, existe tamén o proxecto Trasno (http://www.trasno.net/), que é unha comunidade de grupos e proxectos de 
tradución de software libre ao galego, así como de documentación sobre diferentes aspectos do sistema operativo GNU/Linux.  

Todas estas iniciativas a prol da lingua galega manifestan o desexo e a inquietude de que o galego comparta espazo con outras linguas en 
internet e demostra, a un tempo, que é posible a normalización lingüística neste ámbito. Por outra banda, este pode ser precisamente un 
campo máis proclive ao aumento de uso do galego, o que pode influír noutros ámbitos, dadas as características de modernidade e 
innovación habitualmente asociadas ás TIC, ligadas, así mesmo, á xente nova. 

Hoxe en día as tecnoloxías da información e da comunicación son, pois, un campo de vital importancia para a normalización dunha lingua, 
que depende da maior ou menor presenza nas novas tecnoloxías e do tempo en que se tarda en facer dispoñible a lingua galega, a carón 
doutros idiomas, nos diversos produtos e servizos existentes. Polo tanto, as necesidades en materia de normalización neste ámbito deben 
supoñer un reto para o idioma que contribúa a un progresivo aumento do galego nas tecnoloxías da información e da comunicación e, con 
el, ao incremento do uso social da lingua. 
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8. PROPOSTA DUN SISTEMA DE INDICADORES PARA O ÁMBITO DAS TIC 

Un indicador é un elemento de medida que posibilita comprobar o grao de consecución do resultado previsto en cada obxectivo dunha 
política lingüística. O indicador lingüístico é unha variable seriada ou unha relación de variables de tipo cuantitativo cuxa medida ao longo 
do tempo proporciona información relevante sobre unha situación lingüística determinada. 

É principalmente en Cataluña onde se deseñou e aplicou un maior número de sistemas de indicadores, como o Inuscat, un indicador do uso 
do catalán, o Ofercat, que mide a oferta de catalán, e o Indexplà, que permite avaliar o grao de normalización da lingua catalá nunha 
organización, entre outros. 

Finalidade e obxectivos do sistema de indicadores 

O sistema de indicadores que se vai propoñer para o ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación ten como obxectivo coñecer 
a situación do galego no correo electrónico, os programas informáticos utilizados e no uso de recursos lingüísticos principalmente. A 
finalidade é dobre: por unha banda, obtéñense datos sobre a presenza do galego nas TIC, e, pola outra, os indicadores permiten analizar o 
impacto e os resultados das accións de política lingüística levadas a cabo. 

Sistema de indicadores lingüísticos para o ámbito das TIC 

Cidadanía 
O indicador da lingua galega nas TIC no caso da cidadanía recolle o uso do galego no correo electrónico e o tempo de consulta de internet 
en función das linguas. Por outro lado, inclúese tamén o coñecemento e o uso de ferramentas lingüísticas. 
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Indicador Galego Castelán As dúas 
igual 

Outras 
linguas

Correo electrónico 17,4% 65,5% 15,1% 2,1% 

Tempo de consulta 
de internet 11,3% 82,0% - 6,7% 

 

Indicador  % da cidadanía 

Coñecemento de ferramentas 
lingüísticas 74,9% 

Uso de ferramentas lingüísticas 46,5% 

 

 

Empresa 
Este indicador abrangue a situación do galego no correo electrónico e nas páxinas web do tecido empresarial galego por unha banda, e, 
pola outra, o uso dos recursos lingüísticos en galego: correctores ortográficos, tradutores automáticos e programas informáticos en lingua 
galega.No 

 ca

Indicador Galego Castelán As dúas 

Correo electrónico 13,5% 86,5% - 

Páxina web 3,8% 82,1% 15,3% 

 

 

 

 

 

Uso dos recursos lingüísticos* 
Indicador 

% de empresas 

Correctores ortográficos 60,1% 

Tradutores automáticos 46,6% 

Programas informáticos 
en galego 39,8% 

                                                      

* A porcentaxe fai referencia ás empresas que declararon a utilidade dos diversos 
recursos lingüísticos. 
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Administración 
Para os indicadores de Administración empregamos, unha vez máis, as linguas utilizadas no correo electrónico, ademais da dos programas 
informáticos, tanto para a Administración Xeral do Estado, como para a Xunta de Galicia e os concellos. 

 

Administración Xeral do Estado 
Indicador 

% de galego Seguridade 
Social 

Axencia 
Tributaria Garda Civil Policía Nacional 

Xunta de Galicia Concellos 

Correo electrónico 18,4% 3,6% 3,5% 13,5% 81,2% 77,0% 

Programas 
informáticos 1,2% 1,6% 0,8% 0,0% 81,7% 54,5% 

Ademais, manexamos o uso dos recursos lingüísticos na Xunta de Galicia e na Administración local. 

 

                                                      
* A porcentaxe fai referencia ás entidades que declararon a utilidade dos diversos recursos lingüísticos. 

Uso dos recursos lingüísticos* 
Indicador 

% da Xunta de Galicia % dos concellos 

Correctores ortográficos 80,9% 75,1% 

Tradutores automáticos 59,6% 61,8% 

Programas informáticos en galego 50,4% 78,2% 
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Produtos de software 
Estes indicadores reflicten as linguas en que as empresas venderon produtos de software. Ademais, desagrégase a facturación das 
empresas en función das linguas. Por outra banda, inclúense indicadores da demanda do galego nos produtos de software e a 
porcentaxe de empresas que vendeu produtos de software en galego algunha vez.  

 

Indicador Galego Castelán Outras linguas 

Venda de produtos de software propio 40,0% 82,0% 36,0% 

Venda de produtos de software de terceiros 3,6% 92,9% 46,4% 

Venda de produtos de software propio con capacidade multi-idioma con opción 
de galego 72,4% 27,6% - 

Venda de produtos de software de terceiros con capacidade multi-idioma con 
opción de galego 10,5% 89,5% - 

Facturación das empresas informáticas segundo a lingua dos produtos de 
software 12,5% 78,7% 8,8% 
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9. CONCLUSIÓNS 

As principais conclusións que se desprenden da observación realizada no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación son as 
que se relacionan a continuación: 

• Entre a cidadanía existe un claro predominio do castelán no que respecta á utilización de programas informáticos. Así mesmo, nos 
correos electrónicos, nos programas de mensaxería instantánea e nas páxinas web, o galego presenta un uso reducido. 

• Polo que respecta aos recursos lingüísticos, detéctase un amplo coñecemento deles, máis un uso moito máis reducido (do 46,5%). 
Con todo, a inmensa maioría dos seus usuarios valora a súa utilidade. 

• No ámbito empresarial, o uso da lingua galega nas TIC conta cunha presenza moi reducida, tanto nas interfaces dos programas 
informáticos, como nas páxinas web e nos correos electrónicos, e tamén se constata un uso escaso dos recursos lingüísticos 
existentes. 

• No caso do uso do galego nas TIC na Administración, existen dúas situacións opostas: o galego é minoritario na Administración 
Xeral do Estado, mentres que é a lingua predominante na Xunta de Galicia e nos concellos. De feito, as administracións autonómica 
e local son as principais demandantes de aplicacións en galego. 

• A grandes trazos, o galego conta cunha presenza reducida nos produtos de software vendidos no último ano en Galicia, o que se 
pon tamén de manifesto na facturación das empresas, que procede en gran medida de produtos vendidos en castelán.  

• Constátase unha falta de demanda do mercado privado de produtos de software en galego, o que explica que existan poucas 
aplicacións e programas nesta lingua.  

• Non obstante o anterior, máis da metade das empresas enquisadas considera que desenvolver produtos en galego non implica 
maior custo que facelo en castelán. 

• Case tres cuartas partes das empresas aínda non valoraron a posibilidade de desenvolver produtos de software en galego. Con 
todo, un 46% das empresas enquisadas opina que a tendencia do software en galego aumentará nun futuro. 
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• A presenza da lingua galega nos produtos de software e no ámbito das TIC en xeral non deixa de ser un reflexo claro da situación 
do galego no tecido empresarial. 

• Na actualidade é de vital importancia ligar o galego ás novas tecnoloxías, pois as linguas non presentes neste ámbito é coma se 
non existisen, de xeito que é necesario centrar esforzos neste ámbito. 

• Co fin de aumentar o galego no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación, é preciso asocialo como símbolo de 
calidade e diferenciación doutros produtos. 

• A Administración electrónica que introduce a Xunta de Galicia está a contribuír ao aumento da lingua galega neste ámbito. 

 

 

 


