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1. INTRODUCIÓN 

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

Concretamente, o Observatorio da Lingua Galega 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; 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. Así 
mesmo, un dos obxectivos do estudo é que permita constatar, mediante sucesivas observacións no tempo, o impacto das actuacións en 
materia de lingua na evolución dos usos lingüísticos dos colectivos beneficiados. 

No Observatorio recolléronse ata o momento 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. 

Pero o Observatorio da Lingua Galega non é unha ferramenta estática, senón que se trata dun instrumento dinámico, o que leva consigo 
unha serie de implicacións. Por unha banda, é obxectivo deste levar a cabo sucesivas observacións nos ámbitos xa estudados, que 
denominaremos troncais, para coñecer a evolución do galego neles; por outra, está previsto efectuar novas observacións en ámbitos de 
interese, que denominaremos temáticas. Estas últimas consistirán na análise de sectores máis concretos que teñen especial relevancia na 
sociedade actual co obxectivo de detectar cales son as súas necesidades específicas e poder así actuar sobre elas. En concreto, neste 
informe preséntanse os resultados dunha destas novas observacións temáticas: a realizada nos organismos de intermediación, 
denominación coa que facemos referencia a xestorías, asesorías, auditorías, consultorías, despachos de avogados/as e notarías. Trátase 
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dun sector cunha presenza moi destacada na sociedade, e de aí a importancia de coñecer cal é a situación do galego neste ámbito, dada a 
súa relación coa cidadanía e o seu rol de intermediación entre a Administración e a sociedade.  

Este documento constitúe un resumo executivo do informe da observación no ámbito dos organismos de intermediación, que contén datos 
sobre os usos, as opinións e as competencias lingüísticas nos tres subámbitos que o compoñen. A captura de información fíxose mediante 
o emprego de dúas ferramentas: de xeito cuantitativo, a través das 1207 enquisas realizadas aos servizos de asesoramento e xestión, os 
despachos de avogados/as e as notarías de Galicia, e de xeito cualitativo, mediante tres paneis de escoita, un por cada subámbito, reunión 
á que asistiron representantes de diversos colectivos relacionados co ámbito dos organismos de intermediación co fin de opinar sobre os 
usos lingüísticos neste sector. 

Finalmente, só cabe desexar que este traballo contribúa a facilitar o seguimento continuado e áxil dos usos lingüísticos nos organismos de 
intermediación. Da medida en que se logre este obxectivo dependerá que se poidan levar a cabo actuacións focalizadas nos eidos onde 
sexa máis necesario e mediante as accións máis axeitadas, de maneira que todo isto reverta positivamente no conxunto da cidadanía 
galega.  
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2. FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO: para obter o universo dos tres subámbitos que compoñen os organismos de intermediación tivéronse en conta fontes 
diferentes.  

• Servizos de asesoramento e xestión (xestorías, asesorías, auditorías e consultorías) e despachos de avogados/as: datos do 
Directorio Central de Empresas (Dirce) a 1 de xaneiro de 2008. 

• Notarías: rexistro do Consello Xeral do Notariado incluído na súa páxina web http://www.notariado.org/. 

 

Tipo de enquisa: enquisa telefónica asistida por ordenador. 

 

Realización do traballo de campo: meses de outubro, novembro e decembro de 2008. 

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

 

Subámbito Universo Mostra Erro mostral 

Servizos de asesoramento e 
xestión 

3455 355 5,0% 

Despachos de avogados/as 5735 746 3,4% 

Notarías 132 106 4,3% 
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Castelán

Galego

3. SUBÁMBITO DOS SERVIZOS DE ASESORAMENTO E XESTIÓN 

Usos lingüísticos 
O gráfico seguinte amosa a distribución de galego e castelán nas comunicacións orais e escritas co exterior. Como se pode ver nas cinco 
variables que inclúe, o galego é a lingua de uso minoritario en todas elas, e acada os valores máis altos na atención presencial e telefónica, 
na que se aproxima ao 40%, e os máis baixos no correo electrónico e nas publicacións, ambos cunha porcentaxe de emprego desta lingua 
do 15,5%. Obsérvase, polo tanto, que a escolla do galego como lingua de comunicación é máis frecuente nos usos orais que nos escritos, 
aínda sendo nunha porcentaxe moito máis baixa que a do castelán.  
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Gráfico 1. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas 
co exterior 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 
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Galego

 

En canto aos usos lingüísticos nos elementos de identificación corporativa, observamos novamente que o castelán é o idioma de uso 
maioritario en todos eles, pois máis das tres cuartas partes das empresas usan esta lingua nas tres variables analizadas. A presenza do 
castelán acada a porcentaxe máis elevada nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita... cun 88,6%. Na publicidade e noutros 
documentos de difusión externa (como catálogos, trípticos etc.) esta porcentaxe baixa lixeiramente ata o 79% en ambos os dous casos. 
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Gráfico 2. Usos lingüísticos nos elementos de identificación 
corporativa  

Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

Polo que respecta ás comunicacións e aos elementos de uso interno, observamos que o galego é a lingua minoritaria en todos eles. Así, só 
dous de cada dez servizos de asesoramento e xestión empregan o galego nas circulares e notas internas. Por outra banda, a porcentaxe 
desta lingua nos formularios é do 12,5%, valor que descende ata o 8,8% nos materiais dos cursos de formación e ata o 6,9% na aplicación 
informática máis usual. 
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Gráfico 3. Usos lingüísticos na documentación interna 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

Se no gráfico anterior se amosaban os datos dos usos lingüísticos internos na documentación escrita, no seguinte móstranse as 
porcentaxes con relación ás comunicacións orais. Neste caso, aínda que tamén é o castelán a lingua máis empregada, os datos para o 
galego son algo máis positivos. Así, a porcentaxe de uso do galego nos contactos coa Administración supera o 40%, porcentaxe que 
descende no resto dos contactos internos, de maneira que o emprego desta lingua é maior entre o persoal administrativo e entre os 
xestores/as, asesores/as... (arredor do 36% en ambos os dous casos) que entre o persoal técnico (preto do 34%). Nas reunións de carácter 
interno, o 31,3% destas empresas usa o galego.  
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Gráfico 4. Usos lingüísticos nas comunicacións orais internas 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

 
Normas e criterios de uso lingüístico 
O gráfico seguinte amosa en que medida os servizos de asesoramento e xestión de Galicia contan con normas ou criterios que especifican 
que lingua usar. Como se pode ver, as respostas predominantes deixan claro que na maioría non existe este tipo de normas ou criterios. Só 
cando o interlocutor/a pide un cambio respecto á lingua coa que se lle atendeu inicialmente, arredor das tres cuartas partes dos servizos 
destas empresas si afirman ter un criterio. 
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Gráfico 5. Existencia de criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua usar 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

En canto a outros criterios respecto do galego, nove de cada dez servizos de asesoramento e xestión non valoran os coñecementos de 
galego para a contratación de persoal e máis do 95% non dá incentivo ningún á formación en lingua galega para o persoal que carece 
destes coñecementos. Do 1,4% que si os dá, a maioría permite facela en horario laboral, mentres que o financiamento é unha opción 
minoritaria. 

O 45,5% puxo a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico en galego (como dicionarios, correctores, tradutores etc.) e só o 2% 
conta con algunha persoa que desenvolve tarefas de normalización lingüística.  

 

Opinións e actitudes lingüísticas 
A continuación relaciónanse algunhas opinións sobre a lingua galega nos servizos de asesoramento e xestión. O primeiro gráfico analiza as 
actividades consideradas máis necesarias para promover o uso do galego nestas empresas. Como se pode ver, en xeral, todas as opcións 
indicadas obteñen porcentaxes bastante baixas que en ningún caso, agás na formación (31,7%), superan o 30%. O emprego de 
ferramentas lingüísticas ocupa a segunda posición cunha porcentaxe moi próxima ao 20%. 
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Gráfico 6. Opinión sobre as actividades máis necesarias para 
promover o uso do galego 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

Polo que respecta á utilidade dos diversos recursos lingüísticos, os máis valorados son, por esta orde, os correctores ortográficos, os 
dicionarios e os tradutores automáticos, os tres con porcentaxes superiores ao 55%. No lado oposto, os menos valorados son a 
terminoloxía específica en galego do ámbito dos servizos de asesoramento e xestión e os programas informáticos nesta lingua, que non 
chegan ao 30%. 

Ás empresas de servizos de asesoramento e xestión que consideraron de utilidade os recursos lingüísticos preguntóuselles se os utilizaban. 
Os resultados preséntanse no seguinte gráfico, onde vemos que, en xeral, os máis empregados coinciden cos que na pregunta anterior se 
consideraban máis útiles. Así, por esta orde, son os dicionarios e os correctores os que máis se utilizan, seguidos dos modelos de 
documentos en galego que, no entanto, só os consideraba útiles o 37% das empresas de servizos de asesoramento e xestión. Por outra 
banda, os cursos de galego e os programas informáticos son os que menos se usan. 
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Gráfico 7. Utilización dos diferentes recursos lingüísticos polos 
hospitais que os consideran útiles 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia que consideran 
de utilidade os recursos lingüísticos 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

No relativo á evolución do uso do galego nos últimos cinco anos, case sete de cada dez servizos de asesoramento e xestión afirman que a 
situación do galego segue igual, mentres que arredor dunha cuarta parte pensa que aumentou ou aumentou moito. As razóns que dan para 
explicar este aumento son, principalmente, un maior uso e unha maior demanda, tanto por parte da clientela coma por parte da 
Administración. Os que opinan que diminuíu ou diminuíu moito non chegan nin ao 5% do total das empresas enquisadas, e esgrimen como 
causas que son castelanfalantes, que lles é máis cómodo empregar o castelán ou que esta é a lingua que máis demanda a clientela. 

Polo que respecta ás perspectivas de aumento do galego nas empresas de servizos de asesoramento e xestión nos próximos doce meses 
e nos vindeiros cinco anos, unicamente o 3% destas cre que se incrementará. Por outra banda, só en dúas de cada dez pensan que a 
utilización do galego ten vantaxes para a xestoría e no 4% afirman que ten desvantaxes. En ambos os dous casos, as respostas 
maioritarias foron que o emprego desta lingua non ten vantaxes (77%) nin desvantaxes (93%). 
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Gráfico 8. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro do galego 
e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

Con relación ao uso do galego nos servizos de asesoramento e xestión, o 27% considérao normal, mentres que o 46,3% pensa que esta 
lingua se emprega pouco ou nada na súa xestoría. Na outra banda sitúase o 26,7% restante que opina que se utiliza moito ou bastante. 

 
Competencias lingüísticas 
É a expresión escrita a destreza en que os traballadores/as das empresas de servizos de asesoramento e xestión de Galicia presentan máis 
necesidades, pois foi unha opción escollida por máis da metade das persoas enquisadas. Nas restantes competencias as porcentaxes 
sobre estas necesidades foron moito máis baixas, pois non chegan en ningún caso ao 15%. Isto significa que, na opinión dos 
enquisados/as, o persoal que ten carencias na fala, na lectura e na comprensión oral é moi escaso. 

O seguinte gráfico reflicte a porcentaxe de traballadores/as que, segundo a opinión das persoas que responderon a enquisa, posúe un nivel 
de coñecementos de galego axeitado para o posto de traballo que desenvolve. Así pois, obtéñense cifras moi elevadas en todos os perfís, 
por riba do 97%. No referente ao persoal que fixo formación en lingua galega durante o último ano, os datos obtidos da enquisa demostran 
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que foi moi escaso o número de empresas de asesoramento e xestión en que os empregados/as si as realizaron, con porcentaxes que 
oscilan entre o 8,8% dos técnicos e o 4,5 do persoal administrativo.  
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Gráfico 9. Porcentaxe de traballadores con coñecementos 
axeitados de galego para o posto de traballo que desempeñan 
Base: servizos de asesoramento e xestión de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 
Uso de linguas estranxeiras 
Polo que respecta ao uso de linguas estranxeiras, só o 16% dos servizos de asesoramento e xestión emprega idiomas diferentes ao galego 
ou o castelán. Dese 16% de servizos de asesoramento e xestión que si emprega linguas estranxeiras, case as tres cuartas partes utilizan o 
inglés, seguidas do 40% que usa o portugués e o 28% que manexa o francés. Dous de cada dez empregan outros idiomas diferentes dos 
mencionados, tal e como aparece no seguinte gráfico.  

 
Conclusións 
Estas son algunhas das conclusións que se poden extraer en relación co uso da lingua galega nos servizos de asesoramento e xestión de 
Galicia: 

• En primeiro lugar, cómpre dicir que estamos ante un sector, en xeral, bastante castelanizado, no que a presenza do galego é 
reducida, principalmente na escrita. Neste tipo de comunicacións, tanto externas como internas, o emprego desta lingua é escasa. 
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Como exemplo, pódese dicir que nos escritos a clientes, provedores etc., que son os que alcanzan unha porcentaxe de uso maior, 
esta é do 22,6%. 

• Nas comunicacións orais deste tipo de servizos tamén o castelán é a lingua predominante, aínda que en menor medida que na 
escrita. O galego adquire oralmente unha presenza bastante notable, tanto nas conversas con clientes e provedores (arredor do 
38% prodúcense nesta lingua) como nas que se realizan internamente, e principalmente nos contactos coa Administración, cunha 
porcentaxe de utilización do galego do 42,8%.  

• Nos elementos de identificación corporativa, así como noutros elementos como a páxina web, o contestador ou a rotulación, o 
emprego do galego é mínimo. Pola contra, a utilización do castelán supera en todos estes casos o 70%. 

• En xeral, os servizos de asesoramento e xestión non contan con normas nin criterios que especifican que lingua usar, agás nos 
casos en que o interlocutor/a pide un cambio de lingua, situacións nas que adoitan adaptarse á lingua do cliente/a.  

• Son moi poucas as empresas deste tipo que teñen en conta os coñecementos de galego na selección de persoal que se contrata, e 
nas poucas que si o valoran (o 7,7%) faise, normalmente, como mérito. 

• Os incentivos á formación en lingua galega para o persoal que carece de coñecementos axeitados de galego son mínimos, pois 
ofréceos pouco máis do 1% destas empregas. O que si é bastante frecuente é que poñan a disposición dos empregados/as 
ferramentas de apoio lingüístico en galego. 

• Os correctores ortográficos son os recursos que se consideraron máis útiles e os programas informáticos os que menos. No 
entanto, os máis empregados son os dicionarios; os cursos de galego son os que rexistran unha menor utilización. 

• Na maior parte dos servizos de asesoramento e xestión, concretamente no 70%, consideran que a situación do galego non mudou 
e que continúa igual que hai cinco anos. Así mesmo, tamén son maioría os que manifestaron que non aumentará o seu emprego 
nin antes de cinco anos nin nos próximos doce meses. 

• En case todas as empresas enquisadas manifestaron que o uso de galego nestas non presenta vantaxes nin tampouco 
desvantaxes. Tamén consideran, en xeral, que o emprego desta lingua é escaso (36,2%) ou normal (27%). 

• Recoñécese que as maiores carencias no que a destrezas lingüísticas se refire están na escrita. Aínda así, é elevadísima a 
porcentaxe (próxima ao 100%) destas empresas nas que consideran que o persoal ten coñecementos axeitados de galego para o 
posto que desenvolven. 

• O uso de linguas estranxeiras nos servizos de asesoramento e xestión é mínimo, pois só afecta o 16% destes. 

• O INL alcanzado neste tipo de empresas é, nunha escala de 0 a 100, moi baixo, pois queda en 34,23, moi lonxe dunha situación 
normalizada para a lingua galega. Aínda así, dos tres subámbitos que conforman o ámbito dos organismos de intermediación, é o 
máis elevado. Os mellores resultados para o galego obtéñense no factor 2, relativo á adecuación lingüística do persoal, mentres 
que os peores se conseguen no factor 4, documentación de uso externo. 
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Castelán

Galego

4. SUBÁMBITO DOS DESPACHOS DE AVOGADOS/AS 

Usos lingüísticos 
Como se pode ver no seguinte gráfico, o castelán é a lingua maioritaria nas comunicacións exteriores dos despachos de avogados/as de 
Galicia, con porcentaxes que oscilan entre o 63,5% da atención ao público presencial e telefónica e o 91,4% das publicacións periódicas e 
non periódicas. Nas comunicacións exteriores o emprego do galego é algo maior nas comunicacións orais, mentres que descende na 
escrita. 
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Gráfico 10. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas 
co exterior 

Base: despachos de avogados/as de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 
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No que se refire aos elementos de identificación corporativa e á documentación exterior, tamén nestes casos o castelán é a lingua 
predominante, xa que se sitúa arredor do 90% nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, encabezados e pés de páxina..., así 
como nos documentos de maior difusión externa e na publicidade. 
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Gráfico 11. Usos lingüísticos nos elementos de identificación 
corporativa externa 
Base: despachos de avogados/as de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

En canto á lingua utilizada na rotulación, máis de oito de cada dez despachos teñen os rótulos e o seu nome no papel de carta en castelán 
e só un de cada dez en galego. Arredor do 2% emprega as dúas linguas nestes elementos de identificación corporativa. 

 
Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 
Polo que respecta ás comunicacións e aos elementos de uso interno, observamos que o galego é a lingua minoritaria en todos eles. Así, 
arredor de un de cada dez despachos redacta circulares, notas internas, actas etc. en galego. No caso dos materiais de cursos, a 
porcentaxe deles nesta lingua é do 9,7%, e nos formularios e impresos do 6,5%. O peor dato para o galego atopámolo na aplicación 
informática de uso máis frecuente, pois só no 5,7% dos despachos está neste idioma.  
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Gráfico 12. Usos lingüísticos na documentación interna 
Base: despachos de avogados/as de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

Se o gráfico anterior mostraba os datos dos usos lingüísticos internos na documentación escrita, no seguinte poden verse as porcentaxes 
nas comunicacións orais, nas que, aínda que tamén é o castelán a lingua máis empregada, o galego alcanza un uso algo maior. Así, unha 
cuarta parte dos avogados/as e dos pasantes úsao nas comunicacións orais, mentres que no caso do persoal administrativo a cifra é moi 
semellante (o 23,6%). Nas reunións internas descende un pouco este emprego e chega ao 22,6%. Por outra banda, tres de cada dez 
despachos comunícanse cos contactos exteriores, coas administracións, en galego. 
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Gráfico 13. Usos lingüísticos nas comunicacións orais internas  

Base: despachos de avogados/as de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 
Normas e criterios de uso lingüístico 
Tal e como se pode ver no seguinte gráfico, son unha minoría os despachos que contan con criterios, regras ou normas que especifican 
que lingua utilizar. Así pois, só un de cada dez ten criterios para a atención oral ao público e tres de cada dez para cando o interlocutor/a 
pide un cambio de lingua. Son aínda menos os que teñen normas para as comunicacións escritas (un 6,2%) ou para a calidade lingüística 
na redacción das publicacións e as comunicacións. 

Dos que si teñen criterios na atención oral ao público e nas comunicacións escritas, a maior parte faino na lingua do interlocutor/a. No caso 
de que o interlocutor/a pida un cambio de lingua, case o 100% accede a esta petición. 
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Gráfico 14. Existencia de criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua usar  

Base: despachos de avogados/as de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

Se consideramos outros criterios a respecto da lingua galega nos despachos de avogados/as, comprobamos que só nun de cada catro o 
coñecemento de galego é un criterio que se ten en conta na selección do persoal que contratan. Ademais, os incentivos á formación en 
lingua galega para o persoal que non posúe os coñecementos axeitados son moi escasos, pois unicamente o 3% dos despachos apoia esta 
iniciativa. Por outra banda, algo máis da metade pon a disposición do persoal ferramentas de apoio lingüístico en galego como dicionarios, 
tradutores, correctores etc. Por último, só o 4,4% dos despachos ten algunha persoa que desenvolve tarefas de normalización lingüística.  

 
Opinións e actitudes lingüísticas 
No seguinte gráfico amósanse as actividades consideradas máis necesarias para promover o uso do galego nos despachos, e o primeiro 
que chama a atención é comprobar que todas as propostas acadan unha porcentaxe bastante baixa, pois non alcanzan en ningún caso o 
20%. Así, as que gozan de mellor consideración son as ferramentas lingüísticas e a formación, que se sitúan arredor do 19%. No outro 
extremo sitúanse o establecemento de normas claras (10,2%) e a posta en marcha dun plan de accións (8,6%). 

 



 

ORGANISMOS DE INTERMEDIACIÓN 

28 

11,8%
16,8% 19,0% 19,4%

14,3%
10,2% 8,6%

0%

10%

20%

30%

Sensibilizar Motivar Formar Ferramentas 
lingüísticas

Servizos 
lingüísticos

Normas 
claras

Plan de 
accións

 

 

Gráfico 15. Opinión sobre as actividades máis necesarias para 
promover o uso do galego 
Base: despachos de avogados/as de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

No que se refire á utilidade dos diversos recursos lingüísticos, os máis valorados son, por esta orde, os dicionarios (76,3%), os correctores 
ortográficos (66,2%) e os tradutores automáticos (50,8%). No lado oposto, sitúanse os programas informáticos (37,9%), os servizos 
lingüísticos (46,4%) e os modelos de documentos en galego (47,5%), que foron os peor valorados polas persoas que responderon a 
enquisa. 

Preguntóuselles tamén aos despachos que consideraron de utilidade os recursos lingüísticos se os utilizaban. Os resultados son bastante 
semellantes aos do gráfico anterior, pois, en xeral, os máis empregados coinciden cos considerados máis útiles. Así, por esta orde, son os 
dicionarios e os correctores os que máis se empregan. Por outra banda, os cursos de galego e os programas informáticos son os que 
menos se usan. Chama a atención que estes cursos, que na pregunta anterior se situaban como útiles para case a metade dos despachos, 
só os realice o 14% deles. 
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Gráfico 16. Utilización dos diferentes recursos lingüísticos polos 
centros de saúde que os consideran útiles  
Base: despachos de avogados/as de Galicia que consideran útiles os 
recursos lingüísticos 
Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

No que respecta á evolución do uso do galego nos últimos cinco anos, a maioría, máis das tres cuartas partes, manifestou que a situación 
lingüística no despacho continúa igual. Só no 18% pensan que aumentou ou aumentou moito, fronte ao 3% que opina que diminuíu ou 
diminuíu moito.  

En relación coas perspectivas de aumento do galego nos despachos de avogados/as nos próximos doce meses e nos vindeiros cinco anos, 
unicamente no 7% pensan que se incrementará o seu uso. Por outra banda, en tres de cada dez opinan que o galego ten vantaxes e no 
8,3% que ten desvantaxes. 

 

 

 

 



 

ORGANISMOS DE INTERMEDIACIÓN 

30 

31,6%

8,3% 7,2% 7,5%

65,0%

88,5% 87,8% 85,0%

3,4% 3,2% 5,0% 7,5%

0%

25%

50%

75%

100%

Vantaxes do galego Desvantaxes do 
galego

Aumento do uso 
antes de 12 meses

Aumento do uso 
antes de 5 anos

 

 
Gráfico 17. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro do 
galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 
Base: despachos de avogados/as de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

No que se refire ao uso do galego nos despachos de avogados/as de Galicia, en máis da metade pensan que esta lingua se emprega 
pouco ou nada. Nunha cuarta parte cren que se utiliza moito ou bastante, mentres que nos restantes opinaron que este uso é normal. 

 
Competencias lingüísticas 
Cando se pregunta pola opinión sobre as necesidades do persoal nas catro destrezas (escribir, ler, falar e entender), na metade dos 
despachos enquisados pensan que as maiores carencias están na escrita. Nas outras tres competencias, as porcentaxes dos que cren que 
existen necesidades son bastante baixas, pois non alcanzan en ningún caso o 20% e mesmo na comprensión oral apenas un de cada dez 
notou carencias. 

O seguinte gráfico mostra practicamente unha total adecuación dos coñecementos lingüísticos dos traballadores/as en función do posto de 
traballo ocupado. 

Ns/Nc
Non
Si



31 
Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

 

93,1%

100,0% 100,0%
98,0%

0%

25%

50%

75%

100%

PERFIL 1: Avogados/as PERFIL 1: Pasantes PERFIL 2: 
Telefonista, recepcionista

PERFIL 4: Persoal cuxa 
actividade sexa 
principalmente 
administrativa  

 
Gráfico 18. Persoal dos centros de saúde con coñecementos 
axeitados de galego para o seu posto en función do seu perfil 
lingüístico 
Base: despachos de avogados/as de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

 

 

En relación coa formación do persoal, no último ano só no 11,4% dos despachos houbo pasantes que fixeron formación, porcentaxe que 
descende ata o 10% no caso de telefonistas/recepcionistas, o 7% nos avogados/as e o 6% do persoal administrativo. 
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Uso de linguas estranxeiras 
No que se refire ao uso de linguas estranxeiras, só unha cuarta parte dos despachos emprega outras linguas diferentes ao galego e ao 
castelán. Dese 25% de despachos de avogados/as que si emprega linguas estranxeiras, a maioría usa o inglés (case o 80%), seguido do 
francés e do portugués con porcentaxes moi semellantes, próximas ao 30%. 

 

Conclusións 
A continuación expóñense as principais conclusións que se poden extraer sobre o emprego do galego nos despachos de avogados/as de 
Galicia: 

• O uso do castelán é predominante tanto nas comunicacións orais coma nas escritas, aínda que con porcentaxes algo máis altas 
para o galego nas orais. Na escrita apenas se supera o 10% nos escritos a clientes (14,4%) e nos correos electrónicos (11,9%), nas 
notas internas (11,6%) ou nalgúns elementos de identificación corporativa (que roldan o 10%), mentres que no resto deste tipo de 
comunicacións nin sequera se chega a esa porcentaxe. Nas conversas, o emprego do galego sitúase entre o 36,5% na atención 
oral e telefónica e o 22,6% nas reunións internas. 

• Na rotulación, no contestador automático e na páxina web o castelán está presente en máis do 80% dos casos. 

• Na maior parte dos despachos non contan con criterios nin regras que especifiquen que lingua usar en determinadas situacións.  

• Só unha cuarta parte dos despachos valora os coñecementos de galego cando contrata persoal, e os que si o valoran considérano, 
en xeral, un mérito e non un requisito. 

• Os incentivos á formación para o persoal que carece dos coñecementos axeitados de galego son practicamente inexistentes, pois 
apenas o 3% dos despachos afirma que existen. Pola contra, algo máis da metade pon a disposición dos traballadores/as 
ferramentas lingüísticas de apoio. 

• Os recursos máis valorados son os dicionarios, que tamén son os que máis se usan. Os menos valorados son os programas 
informáticos en galego, aínda que os que menos se empregan son os cursos.  

• Na maior parte dos despachos opinan que a situación do galego respecto a hai cinco anos continúa igual. Tamén son maioría os 
que pensan que non aumentará o seu uso nin nos próximos doce meses nin antes de cinco anos. 

• A opinión máis estendida neste colectivo profesional é que o galego non ten vantaxes nin tampouco desvantaxes no seu traballo. 
Tamén é maior o número dos que cren que o seu uso nos despachos é escaso (33,8%) ou normal (24,1%). 

• As maiores necesidades no que a destrezas lingüísticas se refire considérase que están na escrita (opción escollida por case a 
metade dos despachos enquisados). 



33 
Situación da lingua galega na sociedade. Resumo executivo 

 

 

• É moi elevada a porcentaxe de persoal con coñecementos axeitados de galego para o posto de traballo que desempeña segundo a 
opinión das persoas que responderon a enquisa. Así, nos catro perfís supérase o 90% de adecuación. 

• Só unha cuarta parte dos despachos de avogados/as emprega algunha lingua diferente ao galego ou o castelán. 

• O INL obtido para os despachos é baixo, cun valor de 28,68, o que significa que aínda queda moito por facer para conseguir a plena 
normalización do galego nestas organizacións. Os resultados, no entanto, poden ter unha lectura positiva se temos en conta que o 
persoal destes despachos considera axeitados para o seu posto os coñecementos de galego que posúe, o que significa que están 
capacitados para facelo se teñen vontade. 
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5. SUBÁMBITO DAS NOTARÍAS 

Usos lingüísticos 
No relativo ás comunicacións e elementos de uso externo, observamos que o uso do castelán é predominante, aínda que con diferenzas 
segundo o tipo de comunicación analizado. Así pois, na atención presencial e telefónica o galego alcanza unha porcentaxe do 43,9%, 
mentres que nas publicacións só chega ao 2%. Entre estes dous extremos sitúanse as conversas co público en xeral e cos provedores 
(40%), os escritos a clientes/as (14,4%) e o correo electrónico, cunha porcentaxe do 10,4%. Observamos, pois, que se rexistra un maior uso 
do galego nas comunicacións orais ca nas escritas. 
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Gráfico 19. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas 
co exterior 
Base: notarías de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 
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Polo que respecta aos elementos de identificación corporativa, observamos que o galego nas notarías ten unha presenza moi reducida, 
agás na publicidade, pois a metade delas emprega neste caso o galego. Non obstante, cómpre ter en conta que case o 98% non fai 
publicidade ningunha. Nos modelos de fax, papel de carta ou tarxetas de visita, a presenza do galego redúcese ao 5,6%, mentres que nos 
documentos de maior difusión externa, como catálogos, trípticos etc., a porcentaxe está próxima ao 10%. 
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Gráfico 20. Usos lingüísticos nos elementos de identificación 
corporativa externa 

Base: notarías de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

Polo que respecta á lingua utilizada nos rótulos, tanto nos principais coma nos interiores, e no nome da notaría no papel de carta, o castelán 
é a lingua predominante, aínda que cómpre destacar que nos dous casos en case a metade das notarías non se distingue a lingua en que 
están escritos. Cando si existe diferenza, o emprego do galego sitúase no 4,4%. 
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Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 
Polo que respecta á documentación de carácter interno, o galego apenas está presente na aplicación informática máis usual (1,9% das 
notarías), e alcanza o 16,5% nos materiais dos cursos. No relativo ás circulares e notas internas, o galego ten unha presenza do 7,5 e do 
4,5% nos formularios. É, polo tanto, o castelán a lingua predominante na documentación interna das notarías de Galicia. 
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Gráfico 21. Usos lingüísticos na documentación interna 
Base: notarías de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

Se nas comunicacións escritas internas o castelán é a lingua predominante, o mesmo acontece nas comunicacións orais, aínda que en 
porcentaxes menores. Neste caso a presenza do galego é algo maior, pois chega ao 32% entre os oficiais. Como se pode ver no gráfico 
que aparece a continuación, son os notarios/as os que menos o empregan, pois só unha cuarta parte deles utiliza esta lingua neste tipo de 
comunicacións. 
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Gráfico 22. Usos lingüísticos nas comunicacións orais internas 
Base: notarías de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 
Normas e criterios de uso lingüístico 
No gráfico que se reproduce a continuación amósanse os resultados derivados da pregunta de se existen normas que especifican que 
lingua usar. Como se pode ver, en gran parte dos casos non existe ningún tipo de criterio, agás no caso en que o interlocutor/a pide un 
cambio respecto á lingua coa que se lle atendeu inicialmente. Nesta situación, a metade das notarías si conta con criterios que indican que 
idioma usar e ademais todas elas teñen como norma cambiar de lingua. En canto á atención oral, tres de cada dez notarías si dispoñen de 
normas, e nas comunicacións escritas dúas de cada dez. A porcentaxe redúcese ao 4,7% na existencia de criterios para a calidade 
lingüística dos textos. 
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Gráfico 23. Existencia de criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua usar  
Base: notarías de Galicia 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

En canto a outros criterios respecto do galego nas notarías, o trazo xeral máis salientable é a práctica ausencia destes. Só no caso da posta 
a disposición do persoal dalgunha ferramenta de apoio lingüístico, como dicionarios, correctores, tradutores etc., máis das tres cuartas 
partes das notarías si ofrecen esta posibilidade. O incentivo á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados de 
galego só se dá no 1% destas, mentres que a porcentaxe das que valoran o galego na selección do persoal que contratan é do 17,5%. 
Ademais, só o 2,8% das notarías conta con algunha persoa que desenvolve tarefas ou actividades de normalización lingüística.  

 

Opinións e actitudes lingüísticas 
En canto ás opinións e as actitudes lingüísticas, en primeiro lugar, preguntóuselles aos enquisados/as sobre as actividades que consideran 
máis necesarias para promover o uso da lingua galega. A opción máis valorada foi a da formación, pois case unha cuarta parte das notarías 
seleccionou esta opción como actividade máis necesaria. No outro extremo sitúase o establecemento e execución dun plan con accións de 
apoio, opción só escollida polo 5,7% destas. 
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Gráfico 24. Opinión sobre as actividades máis necesarias para 
promover o uso do galego 

Base: notarías de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

En segundo lugar e polo que respecta á utilidade dos recursos lingüísticos, obtemos porcentaxes moi elevadas na maioría das opcións 
propostas. Así, máis das tres cuartas partes das notarías opinan que os dicionarios e os correctores ortográficos son recursos útiles. A 
opción menos escollida foi a dos programas informáticos en lingua galega, elixida polo 43,4%.  

Polo que respecta ao emprego deses recursos lingüísticos, tamén neste caso as porcentaxes son, polo xeral, bastante altas, agás no caso 
dos cursos de galego, utilizados só polo 8% das notarías, cifra que contrasta co 59% que afirmaba que os consideraba útiles, e dos 
programas informáticos en galego, usados por un 15,2%. No outro extremo sitúanse os correctores ortográficos, que, igual que eran 
considerados os máis útiles, tamén son os máis empregados, seguidos da terminoloxía en galego específica do ámbito das notarías, opción 
seleccionada polo 64,3%. 
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Gráfico 25. Utilización dos diferentes recursos lingüísticos polas 
farmacias que os consideran útiles 
Base: notarías de Galicia que consideraron de utilidade os recursos 
lingüísticos 

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

En canto á evolución do galego nos últimos cinco anos, a opinión maioritaria, escollida pola metade das notarías, é que o uso do galego 
continúa igual. En segundo lugar, sitúanse as que afirmaron que o seu emprego aumentou ou aumentou moito, opcións de resposta 
seleccionadas por case o 37% destas. As razóns que explicarían este aumento son, na opinión das persoas que contestaron a enquisa, 
unha maior demanda por parte da clientela e da Administración e a existencia dunha maior conciencia na sociedade. A porcentaxe das que 
opinan que diminuíu ou diminuíu moito non chega nin ao 3%, e dan como motivo unha maior demanda de castelán por parte da clientela.  

 

Nunha cuarta parte das notarías enquisadas opinan que o emprego da lingua galega ten vantaxes, fronte ao 11,3% das que dixeron que ten 
desvantaxes. No entanto, na maioría delas responderon que este idioma non presenta nin vantaxes (67%) nin desvantaxes (83%). 

Respecto ao futuro do galego, máis de oito de cada dez cren que na notaría non aumentará o seu emprego antes de cinco anos nin nos 
próximos doce meses. 
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Gráfico 26. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro do 
galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 
Base: notarías de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

 

 

En canto ao uso do galego nas notarías de Galicia, as opinións están bastante divididas. Tres de cada dez opinan que o seu uso é normal, 
mentres que arredor do 46% pensa que se emprega pouco ou nada. Por outra banda, algo máis do 23% cre que se utiliza bastante ou 
moito.  

 
Competencias lingüísticas 
Polo que respecta ás competencias lingüísticas, a expresión escrita, cunha porcentaxe próxima ao 40%, é a destreza na que os 
profesionais das notarías presentan unha maior necesidade de coñecementos. A continuación sitúanse a expresión oral, destreza na que o 
18,9% do persoal das notarías mostra carencias. A comprensión oral e a comprensión escrita, con porcentaxes do 10,4 e o 13,2% 
respectivamente, son destrezas nas que a maior parte dos enquisados/as afirmou ter poucos problemas.  
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No gráfico seguinte preséntase a porcentaxe de persoal das notarías que conta con coñecementos adecuados de galego para o posto que 
ocupa. Como se pode ver, as porcentaxes oscilan moi lixeiramente entre o 100% de telefonistas/recepcionistas e o 94,6% dos oficiais. Así 
pois, na opinión das persoas que responderon a enquisa, os coñecementos de lingua galega non parecen ser un obstáculo para o seu uso 
nin unha barreira para unha futura extensión desta lingua no ámbito das notarías, percepción que explicaría a baixa porcentaxe de persoal 
que realizou no último ano formación de galego. 
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Gráfico 27. Persoal empregado con coñecementos axeitados de galego para 
o seu posto de traballo por perfís lingüísticos 
Base: notarías de Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 

A porcentaxe de persoal das notarías de Galicia que fixo formación de galego no último ano é moi baixa en todos os perfís. Así, destaca o 
caso do persoal que realiza tarefas de telefonista/recepcionista, perfil no que ningunha persoa fixo esta formación. No 4,5% das notarías 
houbo oficiais que fixeron formación, porcentaxe que ascende ao 5,9% do persoal administrativo. Por último, os notarios/as son os que 
nunha porcentaxe maior levaron a cabo algunha actividade deste tipo: o 7,6%. 

Uso de linguas estranxeiras 
O uso de linguas estranxeiras é pouco frecuente nas notarías, pois só no 16% destas empregan algún idioma diferente do galego ou o 
castelán. Desa porcentaxe, máis de oito de cada dez utilizan o inglés, seguido do portugués co 35,3% e o francés co 17,7%. O resto de 
idiomas, co 5,9%, apenas teñen cabida nas notarías. 
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Conclusións  
A partir do dito sobre os usos lingüísticos nas notarías de Galicia podemos concluír o seguinte: 

• Como acontecía cos servizos de asesoramento e xestión e cos despachos de avogados/as, a presenza do castelán é 
maioritaria nas notarías galegas, aínda que con algúns matices. 

• Igual que nos dous subámbitos anteriores, aínda que tanto na escrita como na fala predomina o castelán, o uso oral do galego 
é algo superior que o escrito. Deste xeito, nas conversas co público e con provedores, así como na atención presencial e 
telefónica supera o 40%. As porcentaxes son inferiores nos usos orais internos, nos que o galego se sitúa entre o 31,9% no 
caso dos oficiais e o 24,2% nos notarios/as.  

• Na escrita, en todos os casos a utilización do castelán supera o 80% das comunicacións, tanto externas coma internas.  

• Tanto na rotulación como nos elementos de identificación corporativa o emprego do galego non chega nin ao 10%. 

• O contestador automático e a páxina web están en castelán en case nove de cada dez notarías de Galicia. 

• O máis frecuente é que as notarías galegas nos dispoñan de regras nin criterios que especifican que lingua usar en 
determinadas situacións. Só no caso de que o interlocutor/a pida un cambio de lingua, a metade das enquisadas dispón de 
criterio. 

• Sete de cada dez notarías non valoran os coñecementos de galego cando contratan persoal e practicamente ningunha dá 
incentivos á formación en galego para os traballadores/as que non teñen coñecementos axeitados desta lingua.  

• Máis das tres cuartas partes das notarías poñen a disposición do persoal ferramentas lingüísticas de apoio (dicionarios, 
tradutores, correctores etc.). 

• Os correctores ortográficos son os recursos considerados máis útiles e tamén os máis empregados. No lado contrario, opinan 
que os de menor utilidade son os programas informáticos, que non coinciden cos menos usados, que son os cursos de galego. 

• Na metade das notarías cren que o uso do galego continúa igual que hai cinco anos, mentres que nunha terceira parte pensan 
que aumentou. En máis do 80% opinan que este emprego non se incrementará antes de doce meses nin nos próximos cinco 
anos.  

• Na maior parte das notarías pensan que o galego non ten vantaxes, pero tampouco desvantaxes. Son maioría as que cren que 
o uso desta lingua na notaría é escaso (36,8%) ou normal (30,2%). 
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• A opinión máis estendida é que nas destrezas lingüísticas as maiores necesidades están na escrita. Aínda así, cando se 
pregunta pola porcentaxe de persoal que conta con coñecementos axeitados de galego para o seu posto de traballo esta 
aproxímase ao 100% en todos os perfís. 

• Só o 16% das notarías de Galicia emprega linguas estranxeiras. 

• O INL das notarías é do 28,33, o que, nunha escala de 0 a 100, supón un nivel baixo de normalización lingüística destas 
organizacións. É, ademais, o índice máis baixo dos tres subámbitos analizados neste estudo. É no factor 2, adecuación 
lingüística do persoal, no que se acadan os valores máis elevados, do 35,15, mentres que no factor 4, documentación de uso 
externo, descende ata o 16,58. 
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6. PROPOSTA DUN SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO 
DOS ORGANISMOS DE INTERMEDIACIÓN 

A continuación móstrase un gráfico que amosa unha comparativa entre os índices de normalización lingüística dos tres subábmitos 
pertencentes aos organismos de intermediación. Como se pode comprobar, os tres teñen uns INL moi semellantes, que ademais indican un 
escaso grao de normalización da lingua galega. Os valores destes INL sitúanse entre o 28,33 das notarías (o máis baixo) e o 34,23 dos 
servizos de asesoramento e xestión (o máis elevado). 

Ademais, chama a atención, analizando os datos factor a factor, que as porcentaxes son moi semellantes e mostran tendencias parellas. 
Así pois, nos tres grupos o factor 2, referido á adecuación lingüística do persoal, é o que ten un valor máis alto, a causa da percepción tan 
positiva que nos tres subámbitos mostraron cando se lles preguntou por esta cuestión. 

Tamén coinciden no factor co valor máis baixo, o 4, referido á documentación de uso externo, no que ten un peso considerable o elevado 
emprego do castelán neste tipo de documentos destinados ao exterior da organización. 

Os restantes factores tamén se sitúan nuns valores moi semellantes, entre o 28,78 e o 34,96 o 6 (documentación e comunicación interna); 
entre o 27,07 e o 32,91 o 5 (comunicación exterior); entre o 23,74 e o 29,90 o 1 (imaxe e rotulación); e entre 24,50 e 28,19 o 3 (criterios de 
uso lingüístico). 

Estas coincidencias dan conta das semellanzas existentes entre estes tres tipos de organizacións, que comparten tarefas similares, como o 
de servir de intermediadoras entre a cidadanía e as empresas, e a Administración, e nas que, polo tanto, detectamos uns usos lingüísticos 
moi parecidos, cunha presenza escasa da lingua galega nas comunicacións escritas, na rotulación, nos elementos de identificación 
corporativa e tamén, aínda que en menor medida, nas comunicacións orais, internas e externas. 

Polo tanto, os organismos de intermediación constitúen un ámbito no que semella necesario actuar para poder acadar unha normalización 
plena do uso da lingua galega, nos tres tipos de organizacións estudados, e no que queda aínda moito por facer para que ambas as linguas 
oficiais, galego e castelán, cheguen a unha situación equilibrada.  
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Gráfico 28. Comparativa dos índices de 
normalización lingüística 
Base: despachos de avogados/as, notarías e 
servizos de asesoramento e xestión de 
Galicia  

Fonte: Observatorio da Lingua Galega 
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7.  CONCLUSIÓNS FINAIS 

As principais conclusións que se poden extraer de todo o dito neste estudo acerca dos usos lingüísticos nos organismos de 
intermediación son as seguintes. 

• Estamos ante un sector moi castelanizado, conclusión que se pode aplicar aos tres subámbitos estudados. O emprego da 
lingua galega está relegado, na maior parte dos casos, á oralidade. Nas comunicacións orais, aínda así, o castelán é o idioma 
predominante e o galego supera o 40% en raras excepcións. 

• Non existe unha oferta positiva / informativa, en xeral, a prol da lingua galega. A maior parte destes servizos nos ofertan o 
galego por defecto para a realización dos trámites da súa clientela, e esta, na maioría das ocasións, descoñece os seus 
dereitos lingüísticos. 

• Tamén inflúe no escaso emprego do galego que se produce neste ámbito a inexistencia dunha demanda expresa por parte dos 
usuarios/as destes servizos. 

• Normalmente, a nivel oral, os profesionais destes sectores adáptanse á lingua do clientes, pero, na escrita, adoita acontecer o 
contrario, pois son eles quen impoñen o idioma de traballo. 

• Na escrita, en todo tipo de comunicacións, tanto internas coma externas, o emprego do galego é moi escaso, pois non supera 
en ningún dos tres subámbitos o 25% en ningún dos documentos escritos. 

• Na identificación corporativa, así como na rotulación e noutros elementos como contestador automático, web etc., o emprego do 
galego é moi minoritario, con porcentaxes que, polo xeral, se sitúan entre o 10 e o 20%. 

• Na maior parte destes establecementos non contan con normas nin criterios que especifican que lingua usar no trato coa 
clientela. 

• Son minoría os organismos deste ámbito que teñen en conta os coñecementos de galego na selección do persoal que 
contratan, e os poucos que o fan valórano, case sempre, como mérito e non como requisito. 
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• Practicamente son inexistentes os incentivos á formación en lingua galega para o persoal destes establecementos que carece 
de coñecementos axeitados de galego. Si é frecuente, non obstante, que poñan á súa disposición ferramentas de apoio 
lingüístico en lingua galega. 

• Dicionarios e correctores ortográficos son os recursos mellor valorados nestes organismos e tamén os máis usados, mentres 
que os que obteñen unha peor valoración son os programas informáticos, aínda que o recurso do que menos se bota man é o 
dos cursos de galego. 

• A opinión maioritaria neste tipo de establecementos é que a situación do galego nestes continúa igual con respecto a hai cinco 
anos, e son minoría os que pensan que o seu uso aumentou ou diminuíu. Na maior parte deles cren, así mesmo, que este 
emprego non se incrementará nin antes de doce meses nin nos próximos cinco anos. 

• A crenza máis estendida nos organismos de intermediación é que o galego non comporta vantaxes, pero tampouco 
desvantaxes. Na maioría opinan que o uso desta lingua nos seus traballos é escasa. 

• Todos coinciden en afirmar que as maiores necesidades do persoal no que a destrezas se refire están na escrita, dato que 
contrasta coa boa percepción que se amosa ao preguntar se o persoal destes establecementos conta cos coñecementos 
axeitados de galego paro o seu posto, xa que nos tres subámbitos a percepción é que esta adecuación supera o 90% en todos 
os perfís. 

• Son minoría os organismos de intermediación onde se empregan linguas diferentes ao galego e o castelán. 

• Os INL dos tres subámbitos son moi semellantes, pois sitúanse no 34,23 nos servizos de asesoramento e xestión, no 28,68 nos 
despachos de avogados/as e no 28,33 nas notarías, nunha escala de 0 a 100, o que dá conta do escaso nivel de normalización 
lingüística que existe neste ámbito. Ademais, nos tres coincide que é o factor 2, referido á adecuación lingüística do persoal, o 
que amosa uns valores máis elevados, e o 4, relativo á documentación de uso externo, os máis baixos. 
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