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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 de actuación da economía e da empresa. Trátase do resumo executivo dun
traballo máis longo que dá a coñecer a situación do galego no conxunto do tecido económico de Galicia, e que inclúe datos sobre cales son
os coñecementos, os usos, as opinións e as actitudes nas empresas, no comercio e na banca (entendida esta como o conxunto de bancos
e caixas de aforro) en relación coa lingua. 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 economía.
A captura da información para este ámbito fíxose mediante o emprego de dúas ferramentas: de xeito cuantitativo, a través de 1.817
enquisas realizadas ás empresas de 6 a 249 traballadores/as, aos establecementos de comercio polo miúdo (CNAE 52) e aos bancos e
caixas de aforro situados en Galicia; de xeito cualitativo, grazas aos paneis de escoita, reunións ás que asistiron representantes de
diferentes colectivos dos devanditos subámbitos co fin de opinar sobre diversos temas relacionados cos usos lingüísticos da economía.

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 tres universos, un para cada subámbito:




Empresas: empresas situadas en Galicia de 6 a 249 asalariados/as segundo o Directorio de Empresas. Ano 2006 do IGE (14.419)
Comercio: establecementos comerciais do CNAE 52 segundo o Directorio de Empresas. Ano 2006 do IGE (31.849)
Banca: sucursais de bancos e caixas de aforro situados en Galicia (2.493)

Tipo de enquisa: enquisa telefónica asistida por ordenador.
Realización do traballo de campo: do 12 de xuño ao 13 de xullo de 2007.
Distribución teórica da mostra nos diferentes subámbitos e erro mostral asociado:
Subámbito

Universo

Mostra

Erro mostral

Empresas

14.419

1073

2,94%

Comercio

31.849

395

5,00%

Banca

2.493

349

4,96%
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3. SUBÁMBITO DA EMPRESA
Usos lingüísticos
O primeiro punto que se abordou foi o relativo aos usos lingüísticos das empresas, tanto no seu nivel oral como escrito. Neste sentido,
observamos que, en liñas xerais, o empresariado situado en Galicia emprega maioritariamente o castelán.
Gráfico 1. Usos lingüísticos nas comunicacións
orais e escritas co exterior
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Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

Castelán

39,0%
16,3%

13,5%

16,5%

Presencial e Conversacións
Escritos
Correo
Publicacións
telefónica público xeral e
usuarios,
electrónico
periódicas ‐
provedores provedores,
non periódicas
institucións, …

Galego

Pese a non existir diferenzas substanciais dos usos lingüísticos segundo a tipoloxía da clientela podemos destacar que, para o caso das
comunicacións de atención ao público presencial ou telefónica, nas empresas pertencentes a poboacións de menos de 50.000 habitantes o
uso do galego representa o 51,2% fronte ao 34,9% das grandes cidades. Por outra banda, aínda que as empresas de menos de 50
empregados/as usan máis o galego, o castelán segue sendo a lingua máis empregada.
No referente aos elementos de identificación corporativa, as cifras do uso do galego non superan en ningún caso o 25%.
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Gráfico 2. Usos lingüísticos nos elementos de
identificación corporativa para o exterior
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Nos restantes elementos de comunicación exterior, como na páxina web ou na rotulación, o uso do galego é igualmente minoritario.
En canto á documentación escrita empregada con carácter interno, o castelán segue a ser a lingua máis habitual nas empresas:
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100%
Gráfico 3. Usos lingüísticos na documentación
interna
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Polo que se refire á dinámica nas comunicacións entre os distintos grupos de traballadores/as, esta é totalmente diferente dos usos
externos. Neste caso, observamos que o galego se emprega practicamente na mesma medida que o castelán, agás no grupo de persoal
subalterno, que amosa ser o máis galegofalante, cunha porcentaxe de uso do galego do 60,3%.
Ademais das comunicacións dos distintos grupos de persoal, manexáronse, no que ás comunicacións orais se refire, dous parámetros máis:
a porcentaxe de galego ou castelán falada nas reunións internas e a utilizada nas comunicacións mantidas polo equipo directivo cos
contactos externos como medios de comunicación, provedores/as ou clientela. Esta última cuestión é a que se reflicte no gráfico seguinte
como “contactos exteriores”.
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Gráfico 4. Usos lingüísticos nas comunicacións
orais internas
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Cómpre sinalar que non existen diferenzas substanciais nos distintos grupos de empresas segundo o seu número de traballadores/as,
mentres que si parece ser máis galegofalante o persoal das empresas do ámbito rural (concellos de menos de 50.000 habitantes).

Normas e criterios de uso lingüístico
Neste capítulo hai que destacar que na maioría dos casos as empresas non aplican norma ningunha que especifique que lingua usar nas
comunicacións orais ou escritas:
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Gráfico 5. Existencia de criterios, regras ou
normas que especifican que lingua usar
Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as
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Existe igualmente unha escasa implicación do empresariado na política de incremento do uso do galego, como o demostra o feito de que
apenas se incentiva a formación en galego ou que tan só un 3,5% das empresas enquisadas conta con persoal dedicado á normalización
lingüística.

Opinións e actitudes lingüísticas
En xeral, o empresariado presente en Galicia non se mostra interesado polas actividades de promoción da lingua. No entanto, a motivación
e a formación son as ferramentas consideradas de maior utilidade á hora de apoiar o uso do galego, especialmente por parte das empresas
de 50 a 249 asalariados/as, así como das que teñen como clientela principal organismos públicos.

Gráfico 6. Opinión sobre as actividades máis
necesarias para promover o uso do galego
Base: empresas galegas de 6 a 249 asalariados/as
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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En canto ás ferramentas lingüísticas postas a disposición das empresas, o interese é tamén minoritario, e son os correctores ortográficos e
os dicionarios os mellor valorados, á vez que os máis utilizados. É importante destacar que, no referente aos recursos e axudas específicos
da Xunta de Galicia, o 92,6% afirma non utilizalos e o 83,1% descoñéceos.
Nunha análise da situación actual da lingua, o 77,5% dos enquisados opina que segue igual dende hai 5 anos, e máis do 90% non prevé
que haxa cambios substanciais no futuro a curto ou medio prazo. A pesar de que os resultados son moi semellantes segundo o tamaño da
empresa ou a súa localización xeográfica, cabe salientar que as provedoras dos organismos públicos consideran, nun 26,8%, que o uso do
galego “aumentou” ou “aumentou moito”, fronte ao 19,7% das empresas que subministran aos usuarios/as finais e o 13,2% das demais
empresas.
En relación coa percepción que as persoas enquisadas teñen respecto da utilización do galego na empresa, hai que destacar a escasa
diferenza existente entre os que responden que o galego se usa “bastante” ou “moito”, xa que acadan conxuntamente o 40,6%, fronte ao
36,8% que considera que se fala “pouco” ou “nada”.
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Gráfico 7. Uso do galego nas empresas galegas
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Competencias lingüísticas
Neste capítulo destacamos as seguintes conclusións:
•

O 38,8% da poboación enquisada considera que as maiores dificultades no uso do galego por parte do persoal se presentan na
expresión escrita.

•

Case a totalidade do persoal (80%) que desenvolve funcións no ámbito da empresa ten coñecementos axeitados de galego para o
seu posto de traballo.

Conclusións do subámbito de empresas
As principais conclusións que se derivan da análise realizada no subámbito de empresas en Galicia son as seguintes:

•
•
•
•
•
•
•

A presenza do castelán é maioritaria nas empresas de Galicia, tanto nos elementos de comunicación exteriores como no nivel de
usos escritos internos.
Nas comunicacións orais internas o uso do galego é moi similar ao do castelán, o que significa que nas relacións cotiás existe un
equilibrio entre ambas as linguas.
Por norma xeral, non se aplican criterios de uso lingüístico e apenas se utilizan os recursos e axudas lingüísticas dispoñibles da
Xunta de Galicia, debido a que existe un profundo descoñecemento sobre estes..
As ferramentas de apoio que se consideran máis útiles e, á súa vez as máis utilizadas, son os correctores ortográficos.
As previsións respecto do uso crecente do galego no ámbito empresarial non son especialmente positivas. As empresas son
reticentes a un cambio de lingua, aínda que a maioría recoñece que o uso do galego non comportaría desvantaxes.
Para as empresas que desenvolven a súa actividade no contorno de Galicia o galego pode incluso asociarse a símbolo de calidade,
xa que neste sentido se están a desterrar determinados estereotipos e prexuízos.
Debemos salientar que as empresas situadas en localidades de menos de 50.000 habitantes e as provedoras de servizos ou
produtos a organismos públicos presentan maior tendencia ao uso do galego.
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4. SUBÁMBITO DO COMERCIO
Usos lingüísticos
En todos os ámbitos da comunicación o uso lingüístico máis habitual do pequeno comercio galego é o castelán, a excepción das
comunicacións que manteñen na atención presencial ou telefónica, onde a porcentaxe de uso do galego supera a do castelán en 6 puntos.
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O sector do comercio que máis emprega a lingua galega é o de alimentación, e en xeral úsase primordialmente esta lingua no comercio
situado nos concellos de menos de 50.000 habitantes.
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Gráfico 9. Usos lingüísticos nos elementos de
identificación corporativa para o exterior
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O uso do galego é pouco significativo no referente aos elementos de identificación corporativa, como se reflicte no seguinte gráfico. A
máxima valoración do pequeno comercio de Galicia, no referente ás comunicacións internas, tan só acada un 22,1% do uso do galego nas
circulares e notas internas.
Gráfico 10. Usos lingüísticos na documentación
interna
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Por último, en relación coa lingua en que habitualmente falan os distintos grupos de traballadores/as, así como a utilizada nas reunións
internas, observamos que en todos eles o nivel de uso do galego é superior ao do castelán, non así no caso dos contactos do equipo
directivo có exterior, no que predomina o uso do castelán.

Gráfico
11.
Usos
lingüísticos
comunicacións orais internas
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Normas e criterios de uso lingüístico
No pequeno comercio de Galicia non é moi usual a aplicación de normas de uso lingüístico. Tanto na atención oral ao público (70,4%) como
nas comunicacións escritas (83,8%), os comercios non teñen criterios á hora de decidir que lingua usar, e tampouco existe unha norma
clara á hora de aplicar un cambio de lingua cando o interlocutor/a o solicita (74,7%).
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Gráfico 12. Existencia de criterios, regras ou
normas que especifican que lingua usar
Base: pequeno comercio de Galicia
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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Noutros aspectos, o pequeno comercio de Galicia ten igualmente unha escasa actividade normalizadora, xa que nin apoia a formación do
seu persoal en galego, nin aposta pola contratación de persoas dedicadas á normalización. Unicamente o 7,3% dos enquisados/as afirmou
ter en conta os coñecementos de galego na contratación do persoal, aínda que a maioría non o considera como un requisito, senón,
simplemente, como un mérito.

Opinións e actitudes lingüísticas
Aínda que non existe unha opinión clara do pequeno comercio respecto dos instrumentos máis útiles para incentivar o uso do galego no seu
ámbito de actividade, a sensibilización do equipo directivo (xefes/as ou propietarios/as) e o interese de dar formación aos seus
empregados/as son as actividades mellor valoradas polos enquisados/as á hora de promover o uso do galego.
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25%

Gráfico 13. Opinión sobre as actividades máis
necesarias para promover o uso do galego
Base: pequeno comercio de Galicia
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega
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Case ningún enquisado/a considera de utilidade as distintas ferramentas existentes para incentivar o galego.
No referente á percepción que os comerciantes teñen respecto ao uso actual da lingua galega no seu ámbito de actuación, o 66,6% coida
que segue igual a hai cinco anos e non se prevé un aumento a curto ou a medio prazo.
Na actualidade, a opinión do uso do galego nos comercios de Galicia é que un 44,6% o usa “bastante” ou “moito”, fronte ao 23,8% que cre
que se fala “pouco” ou “nada”. Xeograficamente, un 57% dos comerciantes das pequenas poboacións declara que emprega “bastante” ou
“moito” o galego, mentres que esa porcentaxe chega tan só ao 28,8% nas grandes cidades.
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Competencias lingüísticas
Neste punto cómpre sinalar que:
•

Un 28,9% da poboación enquisada considera que é a escritura onde se presentan as maiores dificultades no uso do galego.

•

A maioría do persoal ten os coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve no ámbito da empresa, con cotas
superiores ao 85% en cada perfil lingüístico formulado.

Conclusións do subámbito de comercio
As principais conclusións que se derivan da análise realizada para o pequeno comercio de Galicia son as seguintes:
•
•

O comercio galego emprega o castelán como lingua habitual nas súas relacións co exterior, tanto escritas como orais, ben que nas
zonas rurais e no ramo da alimentación o galego acada unha maior representatividade.
Nas relacións internas, as porcentaxes das dúas linguas son moi similares e curiosamente o persoal directivo ten a maior cota de
uso do galego. Este feito explícase porque a maioría dos comercios estudados son persoas físicas que fan ás veces de persoal
directivo e de atención directa ao público.
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•
•
•
•

Non se aplican dende o comercio galego regras lingüísticas nin se apoian cos recursos e as ferramentas dispoñibles. Unicamente
os comercios que din utilizar algún tipo de instrumento recorren, maioritariamente, á terminoloxía en galego específica do seu
ámbito ou a modelos de documentos que se poden deber ás publicacións de glosarios elaborados dende a Xunta de Galicia.
En contradición co éxito de campañas como as impulsadas dende a MNL, o 91,5% dos comercios afirma descoñecer as axudas da
Administración en materia de uso do galego.
Respecto da dinámica da lingua, algo máis da metade dos comercios opina que nos últimos anos non se acrecentou e que seguirá
nos mesmos niveis nun futuro.
A sensibilización e a formación son, segundo o pequeno comercio de Galicia, os instrumentos máis axeitados para incrementar o
uso da lingua, sempre sen imposicións. Nesta liña, apúntase a creación dun selo de “comercio en galego” como símbolo de
modernidade e de calidade.

Situación da lingua galega
na sociedade
Observación no ámbito da economía e a empresa

Subámbito da banca
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5. SUBÁMBITO DA BANCA
Usos lingüísticos
Partimos da observación sobre usos lingüísticos nos bancos e caixas de aforro presentes en Galicia e constatamos que, malia que nas
comunicacións orais o galego e o castelán se utilizan en niveis moi semellantes, no que se refire á escrita o uso do castelán é maioritario.

Gráfico
15.
Usos
lingüísticos
comunicacións orais e escritas co exterior

100%
75%

47,8%

25%
0%

Base: bancos e caixas de aforro presentes en
Galicia

48,1%
84,5%

50%
52,2%

nas

87,0%

72,3%

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega

Castelán

51,9%
15,5%

Atención Conversacións Escritos a
presencial e con público e usuarios/as
telefónica provedores/as

13,0%
Correo
electrónico

27,7%
Publicacións
periódicas e
non periódicas

Galego

Nas comunicacións orais, as entidades situadas en núcleos de poboación de menos de 50.000 habitantes son máis galegofalantes, mentres
que no nivel escrito, especialmente no que ás publicación periódicas e non periódicas se refire, os bancos e caixas de aforro de orixe
galega utilizan esta lingua nun 45%, fronte ao 12,3% dos doutras comunidades autónomas.
En canto aos elementos de identificación corporativa, as cifras do uso do galego son particularmente baixas no que respecta aos modelos
de fax, papel de carta e tarxetas de visita.. Isto explícase pola incidencia das entidades financeiras de fóra de Galicia, que empregan
modelos editados polas súas sedes centrais, sen ter en conta as particularidades lingüísticas das comunidades autónomas onde se sitúa
parte das súas sucursais.
100%

Gráfico 16. Usos lingüísticos nos elementos de
identificación corporativa para o exterior
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O 67,9% das persoas enquisadas afirma que non se utilizan medios de publicidade na sucursal en que traballan. Hai que ter en conta que
na maioría dos casos esta depende directamente dos servizos centrais e as sucursais non teñen apenas marxe de manobra ao respecto. A
escasa publicidade que poden levar adiante de xeito descentralizado son os trípticos e os folletos. Neste punto é importante salientar que os
bancos e caixas de orixe galega recorren á súa publicación en galego nun 43,3% dos casos, fronte ao 24,4% dos que non son de Galicia.
A incorporación crecente da banca ás tecnoloxías da información fai que a páxina web sexa un medio importante de publicidade e de
presentación dos servizos e produtos das entidades. Todos os bancos e as caixas de aforro contan cun enderezo electrónico, a pesar de
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que na maioría dos casos depende dos servizos centrais e non da propia sucursal. Neste sentido, nos bancos e caixas cuxa sede se atopa
fóra de Galicia, o galego é inexistente, mentres que nas de orixe galega esta porcentaxe é maioritaria.
No que á documentación escrita empregada con carácter interno se refire, o castelán segue a ser a lingua máis habitual nos bancos e
caixas de aforro presentes en Galicia, feito que se explica, como nos apartados anteriores, pola incidencia da documentación elaborada
polas sedes centrais de entidades de orixe non galega.
100%

Gráfico 17. Usos lingüísticos na documentación
interna
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No tocante ás comunicacións orais internas, a distribución de usos lingüísticos é bastante equitativa en todos os grupos, agás no de persoal
subalterno, que se define como maioritariamente galegofalante, cunha cota media de comunicación en galego do 79,4% e do 100% nas
poboacións de menos de 50.000 habitantes.
Cómpre indicar que, ademais das comunicacións dos distintos grupos de persoal, tivéronse en conta a porcentaxe de galego empregada
nas reunións internas e a utilizada nas comunicacións orais mantidas polo equipo directivo cos contactos externos, como medios de
comunicación, provedores/as ou clientela. Esta última cuestión é a que se reflicte no gráfico seguinte como “contactos exteriores” e nel
destaca que nos bancos e caixas de Galicia o nivel de uso do galego por parte do persoal directivo nas súas comunicacións externas se
sitúa nun 40,8%, mentres que nos referentes a outras comunidades autónomas acada un 27,4%.
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Normas e criterios de uso lingüístico
Os bancos e as caixas presentes en Galicia non aplican ningún tipo de criterio no referente á lingua que se debe empregar nas
comunicacións tanto orais como escritas.
Existe igualmente unha escasa implicación na promoción do galego, como se demostra nos resultados acadados noutros factores. Neste
sentido, cómpre sinalar que tan só o 12,9% das entidades enquisadas considera o galego á hora de contratar o seu persoal, e o 14,6% das
entidades puxo á disposición do seu persoal ferramentas de apoio como dicionarios, tradutores, etc. Por outra banda, as persoas
enquisadas afirman maioritariamente (98,9%) que non realizan labores específicos de normalización. De existiren departamentos desta
índole, estes sitúanse nos servizos centrais, prioritariamente de bancos e caixas de orixe galega. Cómpre salientar que a Caixa catalá, moi
sensibilizada cos temas de normalización lingüística, si conta con este servizo.
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Opinións e actitudes lingüísticas
As entidades bancarias presentes en Galicia non amosan, en liñas xerais, interese polas actividades para a promoción do uso do galego.
En todo caso, xulgan que a motivación e a formación son os medios máis útiles de cara a esta acción.
Gráfico 19. Opinión sobre as actividades máis
necesarias para promover o uso do galego
Base: bancos e caixas de aforro presentes en
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En canto ás ferramentas lingüísticas postas a disposición das empresas, o interese é tamén minoritario e son os correctores ortográficos, os
documentos modelo en galego e os tradutores os recursos considerados máis útiles e, á súa vez, os máis empregados. Todos os
instrumentos úsanse en maior medida nos bancos e caixas de orixe galega que nos de fóra, sen que por iso existan grandes diferenzas.
Finalmente, constatouse o coñecemento das axudas e recursos da Xunta de Galicia en materia lingüística. O 84,1% das entidades
enquisadas afirma non coñecelos, o que explica en gran medida o seu escaso uso.
As opinións recollidas nas entrevistas a bancos e caixas de aforro de Galicia non son moi optimistas respecto do futuro do galego no seu
ámbito de actuación. O 55,3% opina que nos últimos cinco anos o uso desta lingua se mantivo nos mesmos niveis e unicamente un 26,1%
cre que aumentou. Así mesmo, non consideran que vaia mudar a situación nos próximos anos, aínda que un 34,1% estima que o seu uso
ten vantaxes, como un maior achegamento á clientela, especialmente das zonas rurais.

En relación coa percepción que nas entidades bancarias teñen respecto da utilización do galego no seu ámbito, o 39,8% afirma que se
utiliza “moito” ou “bastante”. Nas entidades situadas nos concellos de menos de 50.000 habitantes esta percepción é máis esperanzadora e
acada o 56,5%.

50%
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Competencias lingüísticas
As maiores dificultades para o persoal preséntanse na expresión escrita e oral. Hai que ter en conta que unha porcentaxe do persoal
empregado nos bancos e caixas non é de orixe galega, xa que vén trasladado doutras comunidades autónomas. A pesar destas condicións,
a metade do persoal dispón de coñecementos axeitados de galego para as funcións que desenvolve dentro da sucursal.
En canto ás competencias lingüísticas, respecto do desempeño no seu posto de traballo, en todos os grupos se logran cifras superiores ao
75%. No grupo informático e persoal de mantemento chega incluso á totalidade dos empregados/as
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Conclusións do subámbito de banca
As principais conclusións que se derivan da análise realizada no subámbito dos bancos e caixas de aforro presentes en Galicia son as
seguintes:

•
•
•
•
•

A comunicación exterior das entidades financeiras presentes en Galicia realízase na maioría dos casos en castelán, mentres que,
no ámbito interno, o galego ten unha maior representatividade.
Non se aplican de modo normativo regras ou criterios de uso lingüístico, nin se conta na maioría dos casos con servizos de
normalización lingüística. Este feito contradí, en parte, as políticas de apoio que nos últimos anos trataron de poñer en práctica os
organismos públicos.
En paralelo á aplicación de normas de uso lingüístico, apenas se utilizan ferramentas, agás os correctores ortográficos ou os
documentos modelo en galego. Na maioría dos casos débese ao seu descoñecemento.
Os bancos e as caixas de aforro presentes en Galicia consideran que non se produciron cambios substanciais respecto do galego
no seu contorno e que, previsiblemente, a situación non mudará no futuro. Non obstante, si consideran que o seu uso pode ter
certas vantaxes no medio rural como símbolo de servizo de calidade e de respecto á súa clientela.
Distínguese claramente entre as sucursais rurais e as urbanas, así como a orixe da entidade. Así, tanto nas poboacións con menos
de 50.000 habitantes, como no referente ás entidades de capital galego, o uso desta lingua é maioritario. Cómpre destacarmos que,
nos últimos anos, especialmente as caixas de aforro, como Caixa Galicia e Caixanova, impulsaron de xeito claro o uso da lingua
propia.
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6. PROPOSTA DUN SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO
DA ECONOMÍA
O sistema de indicadores de normalización lingüística (INL) que se propón para o ámbito da economía establécese como un instrumento de
medida da situación lingüística das diferentes organizacións que o integran, tanto ao longo do tempo como entre eles. En definitiva, para o
tecido económico consta dun total de tres indicadores, un por cada subámbito, agrupados en seis factores, cada un cun peso distinto no
INL, ponderado segundo se mostra a continuación:
-

-

Factor 1. Imaxe e rotulación (25%): neste factor tense en conta o uso do galego na identificación social da organización, a
rotulación interna e externa, a páxina web e a publicidade.
Factor 2. Adecuación lingüística do persoal (15%): refírese ao grao de adecuación dos coñecementos lingüísticos do persoal
segundo o posto de traballo que ocupa e o perfil lingüístico do posto.
Factor 3. Criterios de uso lingüístico (15%): trátase dun factor relativo á existencia de regras ou normas prácticas que especifican
que lingua usar en diferentes situacións, tanto na escrita como oralmente, así como á valoración do galego na incorporación do
persoal, á existencia de incentivos para formarse en lingua galega...
Factor 4. Documentos de uso externo (15%): fai referencia á documentación impresa para o uso externo das empresas,
comercios, bancos ou caixas de aforro.
Factor 5. Comunicacións exteriores (20%): son textos, orais e escritos, emitidos polas empresas, comercios, bancos ou caixas de
aforro para a súa difusión externa.
Factor 6. Documentación e comunicacións internas (10%): este factor inclúe impresos e documentos estándar, así como
comunicacións orais e escritas de carácter interno.

A media ponderada de todos os factores é o índice de normalización lingüística dunha empresa, comercio, banco ou caixa. Cada un destes
factores posúe un valor situado entre 0 e 100, o cal permite a obtención dun gráfico que mostra esta media e que reflicte o índice de
normalización lingüística nunha escala tamén de 0 a 100.

Cada indicador lingüístico está asociado a un factor sobre o que incide de forma prioritaria, pero tamén pode desempeñar un papel
secundario na definición do resto dos factores.
Así, a gráfica comparativa dos INL de economía é a seguinte:
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O sector da economía presenta un escaso nivel de uso do galego, xa que ningún dos tres subámbitos analizados presenta INL superiores
ao 35%. Observamos, non obstante, que o maior INL é o da banca, cun 33,75%, seguido do das empresas, que se sitúa no 32,46%.
Nunha análise comparativa factor a factor, observamos que nos tres subámbitos o factor 2, adecuación lingüística do persoal, acada as
cotas máis altas, e é non obstante o das empresas 11,5% e 16,2% superior aos da banca e o comercio, respectivamente. Isto explícase
tamén no feito de que nestes dous últimos subámbitos tivéronse en conta un número inferior de perfís lingüísticos. En todo caso, en liñas
xerais, en todas as organizacións enquisadas o persoal ten os coñecementos axeitados para o posto de traballo que desenvolve.
No segundo factor no que atopamos maiores diferenzas é o relativo á documentación de uso exterior (factor 4), no que a banca presenta
cifras 12,1 e 14,7% superiores ao comercio e ás empresas, respectivamente. Estes datos veñen a reforzar o feito de que nas organizacións
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de carácter privado as comunicacións realízanse maioritariamente en castelán, ben que nos bancos e caixas de aforro de orixe galega a
porcentaxe de uso do galego é algo superior á do resto.
No resto dos INL, os datos son moi similares nos tres subámbitos da análise, sen que existan diferenzas superiores ao 10% entre cada un
deles. No factor 3, referente aos criterios de uso lingüístico, amósanse as cifras máis baixas, xa que é moi reducido o número de
organizacións que emprega normas á hora de falar ou escribir en galego e non existen apenas incentivos á formación en galego ou persoal
dedicado á normalización. Os bancos e as caixas de aforro de orixe galega son os máis activos neste eido, de aí que o INL da banca sexa
lixeiramente superior aos de empresas e comercio.
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7. CONCLUSIÓNS FINAIS
Este documento pretendía ser un resumo que recompilase os aspectos máis relevantes do informe sobre a situación da lingua galega no
ámbito da economía. Neste sentido, incluíronse os datos xerais máis destacados que se poden extraer deste informe, así como as
principais conclusións de cada un dos apartados.
O obxectivo é que, a través da lectura deste resumo executivo, sexa posible facerse unha idea xeral de cal é a situación actual do galego e
do castelán no tecido económico de Galicia. Así, como conclusións definitivas de todo o dito pódense extraer as seguintes:
•
•
•
•
•

A presenza do castelán é maioritaria no conxunto de empresas, comercio e banca presentes en Galicia no que se refire, tanto aos
seus elementos de comunicación exterior, como ao nivel de usos escritos internos. Así e todo, no medio rural o emprego do galego
acada nos tres subámbitos da observación unha maior representatividade.
A banca amósase como o subámbito máis dinámico na utilización do galego. Este feito explícase pola influencia dos bancos e
caixas de aforro de orixe galega, que nos últimos anos teñen apostado, de xeito importante, pola normalización lingüística nas súas
comunicacións, especialmente externas.
Malia existiren importantes campañas de promoción á comercialización en galego, o 41,1% e o 57,7% das empresas e dos
comercios, respectivamente, non recorren á publicidade. De utilizaren algún medio, a lingua galega utilizase nunha porcentaxe
inferior ao 25%.
Nas comunicacións orais internas o uso do galego é moi similar ao do castelán, o que significa que nas relacións cotiás existe un
equilibrio entre ambas as dúas linguas.
En ningún dos subámbitos da análise se aplican criterios de uso lingüístico e apenas se utilizan os recursos e axudas lingüísticos
dispoñibles. En contradición cos esforzos realizados pola Xunta de Galicia, máis do 90% das empresas, comercios, bancos e caixas
de aforro descoñecen as axudas e ferramentas implementadas dende a Administración en materia de promoción da lingua galega.

•
•

•

As previsións respecto do uso crecente do galego no ámbito económico non son especialmente positivas. Algo máis da metade dos
enquisados non considera probable un cambio de lingua, aínda que recoñece que o uso do galego podería ter vantaxes como
símbolo de diferenciación e calidade. No comercio suxírese incluso a creación dun selo de “comercio en galego”.
No referente á caracterización, as organizacións situadas nas poboacións de menos de 50.000 habitantes fan un maior uso da
lingua galega. Por outra banda, no caso das empresas, aínda que o seu tamaño en canto ao número de asalariados/as non influíu
determinantemente, a condición de provedora dos organismos públicos fíxoa maioritariamente proclive ao uso do galego, o mesmo
que acontece coas entidades bancarias de orixe galega.
Aínda que en todos os ámbitos da economía os INL son baixos, a banca é o subámbito que presenta un INL máis alto, cun 33,74%.
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